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STRANDING  Door Seatrade gecharterde ‘Kea Trader’ ligt al twee maanden vast op rif

TOBIAS PIEFFERS

Al twee maanden ligt het door 
Seatrade gecharterde container-
schip ‘Kea Trader’ vast op het Du-
rand rif bij Nieuw-Caledonië.

Het containerschip ligt dusdanig 
vast dat het niet lukt om het vlot te 
trekken zonder het gewicht aan 
boord te verminderen. Kort na de 
stranding zijn de brandstof- en olie-
tanks van het schip al leeg gepompt 
om een milieuramp te voorkomen, 
maar dat gewichtsverschil was niet 
voldoende om het schip weer te 
doen drijven. Daarom is besloten om 
het schip op zee te lossen.
De ‘Kea Trader’ is uitgerust met kra-
nen, maar door het onstuimige weer 
ter plaatse konden barges moeilijk 

meldt Lomar Shipping in een ver-
klaring. Een exact beeld kan echter 
pas worden opgetekend wanneer 
het schip weer drijft. Daar wordt 
door het in IJmuiden gevestigde 
bergingsbedrijf Ardent, dat in 2015 
is ontstaan uit een fusie van Svitzer 
Salvage en Titan Salvage, aan ge-
werkt. Bergers en duikers zijn aan 
boord bezig met het treff en van 
voorbereidingen, maar een tijds-
frame is nog niet bekend. 
De ‘Kea Trader’ (2.194 teu) is slechts 
enkele maanden geleden nieuw van 
de werf gekomen. Het schip was on-
derweg van Papeete in Frans-Poly-
nesië naar Noumea in Nieuw-Cale-
donië toen het op 12 juli door nog 
onbekende oorzaak vastliep op het 
Durand rif. De bemanning bleef 
daarbij ongedeerd.   

De operatie met de helikopter, die 
‘niet goedkoop’ was, is inmiddels 
afgerond. Barges wachten nu 
steeds op periodes waarin de dei-
ning laag is om ook volle contai-
ners te lossen. Ongeveer 460 van 
de in totaal  756 containers zijn on-
dertussen gelost. 

Schade
Er is volgens De Vrij geen schade 
aan de lading, omdat de koelcontai-
ners al die tijd hebben gewerkt en 
de lading daardoor op temperatuur 
is gebleven. Barges hebben al meer-
dere containers afgeleverd in de 
Nieuw-Caledonische havenstad 
Noumea, die de bestemming was 
van de ‘Kea Trader’.
Het schip zelf daarentegen heeft 
wel ‘behoorlijke’ schade opgelopen, 

langszij komen. ‘Het water in het ge-
bied is als een wasmachine. Het is 
woelig en de deining is soms vijf of 
zes meter hoog’, zegt woordvoerder 
Jan de Vrij van Seatrade, dat de ‘Kea 
Trader’ chartert van Lomar Shipping 
en heeft ingezet op zijn Meridian 
rond-de-wereld-dienst.  ‘Het is daar 
winter’, licht David Williams van Lo-
mar Shipping toe.
Op 24 augustus is daarom per schip 
een Sikorski Skycrane helikopter bij 
het rif gearriveerd, die ruim drie-
honderd containers van de ‘Kea 
Trader’ naar twee feederschepen 
heeft overgevlogen. ‘Zo’n Skycrane 
kan acht ton tillen en dat was ge-
noeg om de voor Nieuw-Zeeland 
bestemde lege containers van boord 
te halen’, zegt De Vrij. ‘Die wegen 
zo’n vier à vijf ton.’  

De Franse minister van Overzeese gebieden Annick Girardin bezocht de plek met een helikopter en plaatste deze foto op Twitter.

Op rif gestrand schip 
met helikopter gelost

Een goede voorzet aan het 

nieuwe kabinet.’ Dat bespeurt 

de Mobiliteitsalliantie in de 

door het demissionaire kabinet 

gepresenteerde begroting voor 

2018. Het samenwerkingsver-

band is ‘verheugd’ dat het ka-

binet gevoelig is gebleken voor 

het pleidooi om een integraal 

mobiliteitsbeleid te voeren. Het 

ministerie van Infrastructuur 

steekt volgend jaar 6,2 miljard 

euro in infrastructuur. Daarvan 

gaat 2,6 miljard naar het hoofd-

wegennet en bijna een miljard 

naar onderhoud en aanleg van 

vaarwegen. In het spoor wordt 

2,2 miljard geïnvesteerd. 

Mobiliteitsalliantie: 
‘Goede voorzet’ 
TROONREDE

jaar is 

Klaus- 

Michael  

Kühne, 

maar 

allerminst van plan om op 

zijn lauweren te rusten. De 

Duitse miljardair, grootaan-

deelhouder in het Zwitserse 

expediteursconcern Kuehne + 

Nagel, overweegt zijn belang in 

rederij Hapag-Lloyd, nu 28%, uit 

te breiden. Hij denkt ook aan 

vergroting van zijn belang in 

tankwagonvervoerder en

-verhuurder VTG. 

80
Kühne wil belang in 
Hapag uitbreiden

Het nieuwe kabinet moet ‘snel 

meer ruimte maken voor het 

vervoer van goederen met in 

acht nemen van de doelen op 

het gebied van klimaat en ener-

gietransitie’. Dat stelt branche-

organisatie Evofenedex in een 

reactie op de Troonrede. ‘Primair 

moeten we infrastructuur veel 

beter benutten door slimme 

technologie en het verrijken en 

delen van data.’ Zo kan de logis-

tiek naast het fysiek aanpak-

ken van knelpunten nog beter 

worden georganiseerd, aldus de 

belangenbehartiger. 

Evofenedex: meer 
ruimte voor logistiek
PRINSJESDAG
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‘We hebben de 
beste infrastructuur 
ter wereld’
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Veel congressen en seminars eindigen met een ‘netwerk-

borrel’. Dat gold ook voor het congres Logistiek Vastgoed dat 

Nieuwsblad Transport vorige week donderdag organiseerde in 

’s Hertogenbosch, maar bijzonder was dat de dag ook met 

alcohol begon. Hier zien we dagvoorzitter Hans Etman in de 

brouwzaal, tijdens het bezoek aan de brouwerij van Heineken. 

De congresbezoekers konden zich hier een beeld vormen van 

de interne logistiek bij de brouwerij, die niet alleen uitgaande 

warenstromen kent (de met bier of cider gevulde fl essen, 

blikjes en kratten), maar ook een retourstroom in de vorm van 

onder meer lege fl essen.

LEES OOK HET ARTIKEL OP PAGINA 20 

COMMENTAAR

Het is lang geleden dat we een politica hebben gehad die zo 
lang op een ministerie heeft gezeten als 47-jarige VVD’er Mela-
nie Schultz van Haegen bij het departement van Infrastructuur 
en Milieu (I&M). Als staatssecretaris (vijf jaar) en minister
(zeven jaar) heeft zij in diverse kabinetten gewaakt over asfalt, 
rail, waterwegen, havens en luchthavens en het milieu. Dat is 
bijna net zo lang als haar partijgenoot Gerrit Zalm (ministerie 
van Financiën) onze schatkist beheerde.

Die lange ambtsperiode gaf veel stabiliteit op een departement 
dat vaak wordt gezien als een sluitpost bij de verdeling van de 
ministeries. Zij begon als een van de jongste staatssecretaris-
sen (32 jaar in 2002) in de parlementaire geschiedenis, goed 
ingevoerd in de diverse complexe dossiers en daarnaast in het 
bezit van een bijna feilloos instinct om politieke valkuilen te 
omzeilen. Zo heeft zij zich niet als minister gewaagd aan het 
rekeningrijden en werd de problematische portefeuille spoor 
doorgeschoven naar PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld, 
die uiteindelijk moest opstappen.

Politieke uitglijders heeft de VVD-minister dan ook nauwelijks 
gekend. Enige vraagtekens konden wel worden gezet bij het 
feit dat zij bij haar aantreden in 2010 als minister van I&M niet 
aan premier Rutte had opgebiecht dat haar man Haro aandelen 
bezat in certifi ceringsbedrijf Kiwa. Dat bedrijf verzorgde onder 
meer de uitgifte van vergunningen in de vervoersbranche in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur. Haro Schultz 
van Haegen toucheerde uiteindelijk in 2011 bijna 3 miljoen euro 
met de verkoop van het beleggingsvehikel waar Kiwa inzat. De 
schijn van belangenverstrengeling rekende de Tweede Kamer 
haar niet aan. Het feit dat zij vorig jaar werd getipt als de mo-
gelijke opvolger van Schiphol-baas Jos Nijhuis leidde tot meer 
verontwaardiging onder de Kamerleden. Nog te fris in het ge-
heugen van de volksvertegenwoordigers lag daar de gesjeesde 
carrière van haar voorganger Camiel Eurlings bij de KLM.

Als pragmaticus heeft Schultz van Haegen met de nodige fl air 
de investeringen in asfalt en het onderhoud van de infrastruc-
tuur volgens plan uitgevoerd. Tijdens haar ambtstermijn wer-
den ook de majeure besluiten genomen rond de investeringen 
in twee van de grootste zeesluizen van de wereld, die van Am-
sterdam en Terneuzen. Samen goed voor een bedrag van meer 
dan 1,5 miljard euro. Ze gaf ook opdracht tot de uitbreiding van 
de Beatrixsluis en de sluis bij Eefde als belangrijke schakels in 
het achterlandvervoer. De Blankenbergtunnel kan ook aan dat 
rijtje van grote infrastructurele successen worden toegevoegd. 
De verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf van 
Amsterdam wist zij tevens de afgelopen jaren te bewerkstel-
ligen, hoewel de beoogde integratie van de verschillende Haven 
NV’s onder een Delta Holding nauwelijks handen of voeten 
kreeg in haar ambtsperiode. 
De verloren strijd in Brussel rond de vrijstelling van vennoot-
schapsbelasting voor dezelfde Nederlandse havenbedrijven was 
ook geen hoogtepunt in haar ministerschap. 

Veel vervoersorganisaties en het bedrijfsleven zullen de mi-
nister de komende jaren als bekwaam, ervaren en toegankelijk 
beheerder van de vaderlandse infrastructuur zeker missen. De 
goegemeente zal waarschijnlijk altijd dankbaar blijven voor 
het 130-kilometerbord dat zij plaatste langs de Nederlandse 
snelwegen. Was zij als minister ook geslaagd als we alleen even 
kijken naar de logistieke verdiensten? Zeker. Met een beetje 
meer ambitie had zij waarschijnlijk zelfs een 8 gekregen als 
rapportcijfer van de sector. Nu blijft het in de buurt van een 
mooie 7+.

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Afscheid Melanie 
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AAR
INTERVIEW  ALEXANDER KLACSKA, KVK OOSTENRIJK 

HARALD EHREN/FOLKERT NICOLAI

Alexander Klacska is voorzitter 
van de Wirtschaftskammer van 
Oostenrijk, de belangenbeharti-
ger voor 430.000 ondernemingen 
en zelfstandigen. Hij is directeur 
van het in 1958 opgerichte fami-
liebedrijf Paul Klacska, een speci-
alist in het vervoer van vloeibare 
lading. Klacska (46) heeft nooit 
doekjes gewonden om zijn me-
ning over de Oostenrijkse en Eu-
ropese transportpolitiek. Dat 
doet hij ook nu niet in het inter-
view dat de Deutsche Verkehrs Zei-
tung onlangs met hem had.

Op 15 oktober vinden in Oostenrijk 
landelijke verkiezingen plaats. Wat 
verwacht u als vertegenwoordiger 
van de sector transport en logistiek 
van de nieuwe regering? 
Eerlijkheid, transparantie en duur-
zaamheid op het gebied van verkeer, 
transport en logistiek. Voorop staan 
daarbij alle maatregelen die met de 
digitalisering verband houden. Ver-
der is het onderwerp vrachtautotol 
voor ons uiterst actueel, zeker om-
dat de kloof tussen de kosten van in-
vesteringen in infrastructuur en de 
opbrengsten van de Maut die het 
wegvervoer voor zijn rekening moet 
nemen almaar breder wordt. 

Dat is stevige kritiek op Asfi nag, de 
exploitant van het Oostenrijkse 
systeem voor de kilometerheffi  ng 
voor vrachtverkeer? 
Asfi nag doet het op zich prima, 
maar de trucktol wordt duidelijk 
misbruikt om gaten in de begroting 
te dichten. We willen als Wirt-
schaftskammer ook een vertegen-
woordiger uit de logistieke sector in 
de raad van toezicht van Asfi nag. De 
branche is nu alleen van de partij in 
de raad van advies van gebruikers. 

Waarover ergert u zich feitelijk 
aan de Maut? 
Niet alles dat ooit is ingevoerd, 
moet tot in de eeuwigheid zo blij-
ven. Een doorn in het oog is wat ons 
betreft de jaarlijkse verhoging van 
de toltarieven. Die wordt onder de 
dekmantel van de infl atiecorrectie 
doorgevoerd, maar een reële basis 
daarvoor is er niet. 

U bent het op dit punt dus niet eens 
met het verkeersministerie? 
Zo wil ik het niet zeggen. Maar we 
moeten de dingen bij hun naam 
noemen. De tol wordt ook mis-
bruikt door deze te berekenen aan 
de hand van de omzet en de btw, om 
geld in de schatkist te schuiven. De 
bepaling van de toltarieven is voor 
ons gebruikers nog steeds een mys-
terie. We willen dus meer duur-
zaamheid, doorzichtigheid, eerlijk-
heid en gematigdheid.

Wat de digitalisering betreft: heeft 
het verkeersministerie hier onvol-
doende aandacht aan besteed? 
Nee, zo wil ik het niet zeggen. Er lo-
pen heel veel projecten die gericht 
zijn op veranderende processen bij 
bedrijven op het gebied van digitali-
sering. Veel daarvan zijn geïnsti-
geerd door het ministerie. De aan-
wijzing van proeftracés voor het 
autonome rijden getuigt ook van in-
spanningen om de wegen geschikt 
te maken voor digitalisering.

Maar de deelstaten volgen vaak 
hun eigen strategie, die van die van 
de bondsregering kan afwijken... 
Het gevangen zijn in eigen structu-
ren is eigenlijk in heel Europa een 
overheersend thema. Maar juist in 
de aanloop naar de verkiezingen 
zien we ook de neiging om structu-
ren te doorbreken. We hebben 
steeds meer behoefte aan pragma-
tisme, in plaats van partijpolitiek of 
ideologisch gemotiveerde oplossin-
gen.

Dat klinkt erg diplomatiek. Zijn er 
geen enorme verschillen tussen de 
Bundesländern? 
Zonder meer. Om te beginnen moe-
ten we afscheid nemen van het door 
sommige Länder geopperde idee 
om in heel Oostenrijk, op alle we-
gen, een kilometerheffi  ng voor 
trucks in te voeren. Daarmee tref je 
transportbedrijven, maar ook con-
sumenten, regio’s en logistieke ke-
tens. Voorop staat: moeten we over-
al betalen, dan willen we ook op alle 
wegen onbeperkt kunnen rijden. 

De Wirtschaftskammer heeft het 
zwaar te stellen met de toegenomen 
controles aan de Europese binnen-
grenzen. Uw mening? 
Wij maken ons vooral zorgen over 
de toenemende vluchtelingenstro-
men over het spoor. Gelet op de 
enorme verstoringen in het goede-
renspoorvervoer mis ik een nood-
kreet van de spoorwegbedrijven. 

Wat kosten de grenscontroles de 
Oostenrijkse transportwereld? 
Ga je uit van een gemiddelde wacht-
tijd van drie uur en een voorzichtig 
geschatte kostprijs per uur van 50 
euro, dan bedraagt de schade per 
dag 8,5 miljoen euro, dat wil zeggen: 
als aan alle grenzen gecontroleerd 
zou worden. Schade ontstaat verder 
door productiviteitsverlies, omdat 
vervoer moeilijk planbaar wordt en 
rijtijd niet kan worden gebruikt om-
dat je stilstaat. Bijzonder fataal is 
dat rijtijden gelden als de tijd die de 
chauff eur actief stuurt, wat hij 
wachtend bij de grens niet doet. 

De EU wil de markt voor cabotage-
vervoer verder openen. Wat vindt u 
daarvan? 
Dan raken we in Oostenrijk ook nog 
het distributievervoer kwijt. Dat 
wordt door bedrijven en chauff eurs 
uit lagelonenlanden op grote schaal 
opgezogen. We zijn dus fel tegen het 
voorstel van de Commissie om wel-
iswaar de cabotageperiode tot vijf 
dagen te beperken, maar het aantal 
cabotageritten niet meer te begren-
zen. Voor een bedrijf uit Slowakije is 
het dan geen probleem meer om op 
zondag om middernacht over de 
grens te rijden en de rest van de week 
distributieritten uit te voeren. 

‘Brussel zet grens open voor 
ongebreidelde cabotage’
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‘Spoorlijn Duitsland 
op 2 oktober vrij’ 

Amsterdamse terminal 
ACT kan jaartje door 

Groupagevervoer ziet 
kosten oplopen 

‘Digitale zeekaart 
klopt niet altijd’

SPOORVERVOER
De gestremde Duitse goederen-

spoorlijn richting Zwitserland 

gaat op 2 oktober weer open, 

vijf dagen eerder dan gepland. 

De schade voor Nederlandse 

spoorvervoerders loopt inmid-

dels in de tientallen miljoenen, 

stelt brancheorganisatie 

RailGood. De noord-zuidverbin-

ding via Baden-Baden is sinds 12 

augustus gestremd door een 

bodemverzakking bij bouw-

werkzaamheden. Het traject is 

de belangrijkste route naar 

Zwitserland en Noord-Italië.

JAARVERSLAG
De Chinese eigenaar Hutchison 

heeft zich voor dit jaar wederom 

fi nancieel garant gesteld voor 

de Amsterdamse containerter-

minal ACT. Dat blijkt uit het 

jaarverslag van het sinds 2010 

gesloten overslagbedrijf over 

2016. De continuering van de 

kredietlijn betekent dat de 

containerterminal nu een 

schuld heeft opgebouwd bij het 

moederbedrijf van ruim 197 

miljoen euro.

WEGVERVOER
De kosten van het groupagever-

voer zijn tussen midden vorig 

jaar en midden dit jaar in 

Duitsland met 3,3% gestegen. 

Dat blijkt uit cijfers van de 

transportorganisatie DSLV. De 

kostenstijging kwam door 

toenemende personeelskosten 

en stijgende brandstofprijzen. 

Zo zouden de gemiddelde 

brandstofprijzen met bijna 12% 

zijn opgelopen. De personeels-

kosten stegen met 2,3%.

SCHEEPVAART
Schippers moeten niet altijd 

vertrouwen op digitale kaarten 

van de zee. De kaarten kloppen 

namelijk niet altijd. Dat kan 

gevaarlijk zijn, waarschuwt de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

De digitale kaarten bevatten 

niet alleen zeeplattegronden, 

maar ook veel andere informa-

tie. De details geven schippers 

een gevoel van schijnveiligheid. 

Ook zien ze door de bomen het 

bos niet meer.

KORT

dit segment een wereldspeler.
HNA Group maakte dit voorjaar al 
bekend CWT te willen overnemen. 
De afgelopen maanden heeft het be-
drijf met de grote aandeelhouders 
van CWT overeenstemming bereikt 
over de overname. Nadat goedkeu-
ring was verkregen, werd een bod 
uitgebracht op alle aandelen.
Via de acquisitie van CWT hoopt 
HNA invulling te kunnen geven aan 
het ambitieuze Chinese ‘belt & 
road’-beleid, waarbij door de Chine-
zen wordt geïnvesteerd in logistieke 
infrastructuur in de wereld. HNA 
zegt verder dat de koop past in de 
strategie om op logistiek gebied te 
groeien naar de mondiale kopposi-
tie. Daarnaast levert de koop een 
breder vastgoedpakket op voor het 
bedrijf.

JOHN VERSLEIJEN

Het Amsterdamse opslagbedrijf 
CWT-Sitos komt bijna zeker in 
handen van de Chinese HNA-
Group.

De Chinezen, die dit jaar al meer-
derheidsaandeelhouder werden van 
de Duitse vrachtluchthaven Hahn 
Airport, hebben een bod uitge-
bracht van 1 miljard dollar op alle 
aandelen van CWT, het Singaporese 
moederbedrijf van CWT-Sitos.
CWT, opgericht in 1970 door het ha-
venbedrijf van Singapore, exploi-
teert wereldwijd opslagloodsen in 
zeehavens en handelt in grondstof-
fen. In Amsterdam is het via CWT-
Sitos vooral gespecialiseerd in de 
opslag van cacao. Het bedrijf is in 

TLN wijst er verder op dat ondanks 
verschillende succesvolle wervings-
trajecten er de afgelopen tien jaar 
niet zo veel vacatures openstonden 
als op dit moment. Naast de aan-
trekkende economie, waardoor er 
meer vraag is naar ladingcapaciteit, 
speelt ook de vergrijzing in het weg-
vervoer de transportsector parten.
Volgens TLN zit de groei in het weg-
vervoer vooral in de sierteeltsector 
en de bouwsector. Daarnaast deden 
het tank-en silotransport en gecon-
ditioneerd vervoer het goed in het 
tweede kwartaal van dit jaar. De in-
ternationale bedrijvigheid laat ver-
der een stijgende lijn zien bij het 
aantal vervoersopdrachten. Hier 
geven de transporteurs voor het 
eerst in meerdere jaren een cijfer 
boven de 8, aldus TLN. JV

De Nederlandse transportonder-
nemers hebben het door een aan-
trekkende economie en vergrij-
zing in de sector drukker dan 
ooit. 

Dat stelt brancheorganisatie TLN in 
de laatste conjunctuurenquête. De 
bedrijvigheid in de sector is blijkens 
het rapport op het hoogste niveau in 
zes jaar. Keerzijde van dit succes is 
dat er ook steeds meer vraag is naar 
personeel, terwijl de vacatures nau-
welijks kunnen worden opgevuld. 
Het tekort aan personeel wordt 
steeds groter, klaagt de achterban 
van de wegvervoersorganisatie. Bij-
na 40% van de transportonderne-
mingen meldde voor het tweede 
kwartaal van dit jaar een tekort aan 
arbeidskrachten. 

AMSTERDAM CONJUNCTUURBAROMETER

HNA biedt miljard op 
eigenaar CWT-Sitos

Wegvervoer kan het 
werk amper nog aan

De nachtelijke korting op het toltarief

voor de Liefkenshoektunnel blijft.

Weyts laat ook nagaan hoe de tolre-
gimes in de Liefkenshoektunnel nu 
al kunnen worden gediff erentieerd 

om de tunnel aantrekkelijker te ma-
ken voor personen- en vrachtver-
keer. Zo zal alvast het nachtregime 
voor vrachtwagens blijven bestaan. 

Onder dat regime betaalt het zwaar 
vervoer sinds 1 juli van dit jaar 75% 
minder wanneer het tussen 22 en 6 
uur gebruikmaakt van de tunnel. De 
bruggen over het Albertkanaal tus-
sen Antwerpen en Wijnegem wor-
den in een versneld tempo verhoogd, 
zodat er letterlijk meer ruimte komt 
voor vrachtvervoer via het water. 
Verder wordt het samenwerkings-
model uitgebreid. Antwerpen en 
omgeving worden een ‘vervoerre-
gio.’ Dit houdt in dat het Havenbe-
drijf en de lokale besturen er mee 
aan tafel mogen schuiven om het 
mobiliteitsbeleid op hun grondge-
bied mee uit te tekenen.

KOEN MORTELMANS

De actiegroepen die zich verzet-
ten tegen bepaalde versies van de 
nieuwe Antwerpse oeververbin-
ding en de Vlaamse overheid heb-
ben een gezamenlijk draagvlak 
gevonden. De actiegroepen zet-
ten alle lopende juridische proce-
dures stop.
 
Eerder deze maand keurde de Belgi-
sche gemeente Zwijndrecht al het 
samenwerkingsakkoord met de 
Vlaamse overheid goed. ‘De molen-
stenen om de hals van het Ooster-
weeldossier worden nu één voor 
één weggenomen’, zegt Vlaams mi-
nister van mobiliteit en openbare 
werken Ben Weyts (N-VA). ‘De weg 
is nu vrij voor de start van de eerste 
werken. Nog dit jaar gaat de eerste 
spade in de grond, voor de aanleg 
van een tijdelijke park+ride parking 
op Linkeroever.’
De onderzoeken naar een aantal ex-
tra scenario’s voor een nieuwe 
Scheldetunnel en de sluiting van de 
Ring op Rechteroever lopen verder, 
in overleg met de burgerbewegin-
gen. Medio 2018 oordeelt de Vlaam-
se regering over het fi nale project.

Havenverkeer
Er is nu ook meer duidelijkheid over 
het Haventracé, dat zal dienen voor 
het havenverkeer en het doorgaand 
verkeer. De Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (Bam) krijgt de 
opdracht om voorrang te geven aan 
de bouw van de tweede Tijsmans-
tunnel. ‘Daarmee wordt het belang-
rijkste knelpunt op het Haventracé 
aangepakt’, aldus Weyts. ‘Het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) 
krijgt de opdracht om ter hoogte van 
het knooppunt E19/A12 de optie om 
bij fi les of incidenten via de Ring om 
te rijden te versterken.’
Het voorstel om de R11 te verdubbe-
len via een tunnel onder de bestaan-
de weg verdwijnt van de tafel. AWV 

krijgt de opdracht om een nieuw 
plan-milieurapport op te stellen 
voor de A102. Deze bypass tussen de 

E313 en Antwerpen-Noord moet de 
druk op de E313 en de Ring ten oos-
ten van het stadsgebied verminde-
ren.

Met de Oosterweelverbinding is over zes jaar de Ring Antwerpen compleet. Beeld: Zwarts & Jansma Architects

ANTWERPEN  Oosterweelverbinding stap dichterbij

Actiegroepen staken protest
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vluchten in de week verliezen. Ge-
gevens voor Singapore Airlines Car-
go, Kalitta Airways en Emirates 
SkyCargo zijn er niet. Bij de eerste 
ronde in augustus bleken deze air-
lines maar de helft van de oude slots 
te hebben gekregen.
Niet alleen voor vrachtvervoerders 

Dreigende 

schade moet 

worden beperkt.

Foto: NT Archief

VRACHTVLUCHTEN  Belangenbehartiger ACN hoopt reservepot aan slots te claimen voor gedupeerde vrachtmaatschappijen 

JOHN VERSLEIJEN

 
Na weken van stilzwijgen heeft de 
vrachtafdeling van Schiphol voor 
het eerst gereageerd op het dreigen-
de verlies van de vrachtvluchten 
door het bereiken van het plafond 
van 500.000 vliegbewegingen. De 
luchthaven verwacht in een eerste 
prognose rond de 10,5% van zijn 
vrachtvluchten te verliezen in 2018 
vergeleken met het lopende boek-
jaar. 
Schiphol durft zelf geen raming te 
geven wat die afname betekent voor 
het vrachtvolume van de luchtha-
ven, maar het verliespercentage 
komt ongeveer overeen met 2.000 
vrachtvluchten als wordt uitgegaan 
van het aantal vluchten van 2016. 
Uitgaande van een vervoersaanbod 
van gemiddeld tachtig ton per 
vlucht levert dat een tonnage op van 
rond de 160.000 ton die de Neder-
landse vrachtsector volgend jaar 
ziet verdwijnen. Dat is meer dan de 
vrachtoverslag van een gehele 
maand op de luchthaven. Gelijktij-
dig verliest de mainport zijn derde 
plek in de Europese vrachthiërar-
chie aan de Britse luchthaven 
London Heathrow. 

Hoger verlies
Luchtvrachtkoepel ACN gaat in een 
eigen schade-analyse uit van een 
aanzienlijk hoger verliespercentage 
van 20% voor het komend winter-
seizoen. Dat komt volgens directeur 
Ben Radstaak van de belangenbe-
hartiger overeen met een verlies 
van 30 vrachtvluchten in de week 
naar 120 stuks. Wat dat verlies pre-
cies betekent voor de vrachtvolu-
mes kan Radstaak niet goed in-
schatten. ‘Ik verwacht dat de 
resterende vrachtvluchten gemid-
deld beter zullen zijn beladen. Daar-
naast wordt 40% van het vrachtaan-
bod op Schiphol vervoerd in de 
belly-ruimte van passagiersvliegtui-
gen. Dat transport wordt niet ge-
raakt door de afname van het aantal 
vrachtvluchten op Schiphol.’
Gelijktijdig komen ook de eerste re-
kensommetjes van de gedupeerde 
vrachtmaatschappijen op Schiphol 
binnen. Het Russische AirBridge-
Cargo laat weten dat het nu nog 
maar 13 van de bestaande 23 vracht-
vluchten in de week heeft toegezegd 
gekregen. ‘Eigenlijk hadden wij ooit 
gehoopt vijftig vluchten in de week 
op Schiphol uit te voeren maar daar 
hebben we al enige tijd geleden van 
moeten afzien’, zegt landenmana-
ger Henk-Jan van Keulen van Air-
BridgeCargo. ‘Dat is zonde, maar 
dat we nu gedwongen worden zelfs 
af te bouwen is te gek voor woor-
den.’ Hij hoopt nog steeds in de her-
kansing de komende weken vol-
doende vluchten toegewezen te 

krijgen om tenminste het oude ni-
veau van 2016 te halen. ‘Het is nu 
even afwachten wat er nog in de re-
servepot zit.’ Het Chinese Suparna 
Airlines, het voormalige Yantgze Ri-
ver Express, zou bij de laatste tus-
senstand op één vlucht in de week 
uitkomen en daarmee zes vracht-

is het verlies aan vluchten slecht 
nieuws. Ook de vrachtafhandelaars 
vragen zich af hoeveel vrachtvolu-
me zij het komend winterseizoen 
nog te verwerken krijgen. Zo is Air-
BridgeCargo de grootste klant van 
afhandelaar Menzies Air Cargo op 
Schiphol. De Russische maatschap-
pij heeft de laatste twee jaar het gat 
gevuld dat Martinair Cargo met de 
afbouw van de vrachtvloot heeft 
achtergelaten bij Menzies. De Rus-
sen zijn nu goed voor 50 tot 60% 
van het vrachtvolume van de afhan-
delaar. Daarnaast kreeg Menzies 

onlangs te horen dat Etihad Airways 
Cargo op Schiphol overstapt naar 
concurrent Dnata, het oude Avia-
partner Cargo. Etihad voert negen 
vrachtvluchten uit op Schiphol en is 
samen met de belly-vracht goed 
voor 60.000 ton op jaarbasis. 

Reservepot
Volgens Schiphol liggen er voor het 
komend winterseizoen nog aanvra-
gen voor 10.000 slots. ‘Veel daarvan 
zijn voor vrachtvluchten’, aldus de 
luchthaven. Daarnaast zijn er maar 
1.300 slots door luchtvaartmaat-
schappijen teruggegeven aan de on-
afhankelijke slotcoördinator, die 

zorgt voor de toewijzing van de 
vluchten op Schiphol.
ACN wil dat die reservepot aan slots 
via een zogeheten ‘local rule’ gro-
tendeels wordt toegekend aan de 
vrachtmaatschappijen. In afwach-
ting daarvan wil de belangenorgani-
satie dat er de komende weken al 
slots worden doorgeschoven naar 
de vrachtsector als een soort voor-
schot op een nieuwe regeling. ‘Met 
het oog op het komende wintersei-
zoen hebben wij aan de slotcoördi-
nator gevraagd om het aantal nog 
beschikbare slots met voorrang aan 
full freighters airlines toe te kennen 
en maandelijks de niet gebruikte 
slots eveneens. Vooruitlopen op 
goedkeuring van de ‘local rule is 
wettelijk toegestaan’, stelt ACN.
Het voorstel van de brancheorgani-
satie voor een aparte vrachtregeling 
is bedoeld om de dreigende schade 
‘door strikte toepassing van de slot-
regels zoveel mogelijk te beperken 
voor de ontwikkeling van de Neder-
landse luchtvrachtindustrie’, aldus 
de belangenorganisatie. Het initia-
tief wordt ondersteund door de bui-
tenlandse vrachtmaatschappijen 
die nu dreigen te worden gedupeerd 
door het tekort aan slots op de 
luchthaven, schrijft de belangenbe-
hartiger verder.
Het verzoek voor een aparte rege-
ling past volgens ACN binnen de in-
ternationale regels van de slotstoe-
wijzing van de IATA/EU. Daarbij 
wijst de belangenorganisatie erop 
dat de Europese Verordening voor 
slottoewijzing, EEG nr. 95/93, ‘is be-
doeld om marktverstoring door een 
onevenwichtige verdeling van de 
beschikbare slots te voorkomen’.

Na de afbouw bij Martinair lijkt nu het mes te gaan in het grote aantal buitenlandse vrachtvluchten 

op Schiphol. De luchthaven verwacht in 2018 een afname van ruim 10% oftewel 2.000 vrachtvluchten 

door de recente capaciteitsproblemen op Schiphol. Vrachtkoepel ACN gaat uit van nog meer verlies 

aan vrachtvluchten deze winter als niet snel wordt ingegrepen. 

Krimp van 20% dreigt op Schiphol

Het is nog maar de vraag of 

belangenorganisatie ACN het 

groene licht krijgt voor een lokale 

vrachtregelgeving op Schiphol. 

Een status aparte voor de 

vrachtsector is geen slecht idee 

aangezien de ruim 17.000 

vrachtvluchten (slechts 3,5% van 

alle vliegbewegingen op 

Schiphol) per jaar rond de 25.000 

tot 30.000 banen oplevert bij 

afhandelaars, airlines, expedi-

teurs, wegvervoerders, toeleve-

ranciers en distributiecentra, 

maar er is nog een lange, 

moeizame weg te gaan om 

goedkeuring te krijgen. Lucht-

vaartexperts wijzen erop dat het 

voorstel van ACN allereerst langs 

de Coordination Committee 

Netherlands (CCN) moet. In dit 

overlegorgaan van alle lucht-

vaartmaatschappijen op Schiphol 

zitten naast vrachtmaatschap-

pijen ook de KLM maar ook de 

zogeheten prijsvechters en 

vakantiecharteraars die niets 

hebben met vracht en ook zelf 

azen op het resterend potje slots 

op Schiphol. CNN zal zich daarbij 

moeten buigen over twee vragen: 

is een lokale regeling voor vracht 

technisch mogelijk en uitvoer-

baar en willen de leden wel in 

meerderheid een aparte voor-

keursbehandeling voor de 

luchtvrachtsector op Schiphol? 

Als beide vragen positief worden 

beantwoord, gaat het voorstel 

nog naar het ministerie van 

Infrastructuur voor een laatste 

juridische toetsing. Een lokale 

regeling voor vrachtvluchten is 

immers een unicum in de wereld. 

Deskundigen kunnen daarbij 

geen garantie geven wanneer 

een dergelijk traject zal zijn 

afgerond en een werkbare 

regeling het levenslicht ziet op 

Schiphol. ‘Enkele weken, zoals 

ACN wil, lijkt mij wel erg krap’, 

aldus een insider. Daarmee lijkt 

een status aparte voor de 

vrachtsector te laat te komen 

voor het winterseizoen, dat op 1 

oktober begint.

Vraagtekens bij aparte 
vrachtregeling Schiphol
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Nieuwe spoordienst 
Antwerpen-Oostenrijk

Veel overtredingen bij 
truckcontrole Benelux

Hapag-Lloyd investeert 
in koelmarkt

Rijkswaterstaat: vaart 
in Blankenburgproject

SPOORVERVOER
Spoorvervoerder Lineas, de 

voortzetting van B Logistics, 

heeft een wagenladingtrein 

tussen Antwerpen en de 

Oostenrijkse economische 

centra Graz en Wels geïntrodu-

ceerd. Die rijdt voorlopig twee 

keer per week, maar het doel is 

om die frequentie de komende 

maanden op te voeren. De 

treinen vervoeren niet alleen 

containers, maar ook onder 

meer wagenladingen staal en 

chemicaliën. De trein heeft een 

capaciteit van 1.780 ton.

WEGVERVOER
Van de 115 truckers die vorige 

week vrijdag zijn gecontroleerd 

in Nederland, België en Luxem-

burg, bleken er 45 hun zaakjes 

niet op orde te hebben. Zo was 

er gefraudeerd met de tacho-

graaf of chauffeurs hadden te 

weinig rust genomen. Negen-

tien van de vijftig trucks die in 

Nederland werden geïnspec-

teerd waren in overtreding. Het 

was de negende gezamenlijke 

Beneluxinspectie. 

REEFERCONTAINERS 
Hapag-Lloyd is fors aan het in-

vesteren in nieuwe reefercontai-

ners. Daarvan heeft de rederij er 

7.700 nieuwe bijbesteld. Het 

gaat om 7.000 reefers van 40 

voet en 700 van 20 voet. Vol-

gens de rederij worden die uit-

gevoerd met ‘controlled atmo-

sphere’-technologie die het mo-

gelijk maakt om het rijpproces 

van verse goederen te verlang-

zamen, waardoor er langere 

transporten mogelijk zijn. 

INFRASTRUCTUUR
Rijkswaterstaat onderzoekt hoe 

de Blankenburgtunnel in Rotter-

dam toch volgens planning aan-

gelegd kan worden, ondanks 

een procedure bij het Europese 

hof. De dienst probeert aan te 

tonen dat de CO2-uitstoot die 

de nieuwe verbinding tussen de 

noordkant van de ‘Ruit’ (A20) en 

de zuidkant (A15) zal genereren 

binnen de Europese normen 

blijft. Daarover loopt op dit mo-

ment nog een procedure.

KORT

EDO BEERDA

Rotterdam is de beste haven van 
Europa, en misschien wel van de 
hele wereld. En dat moet ieder-
een weten. Met die insteek startte 
Rotterdam Maritime Board deze 
week een internationale promo-
tiecampagne.

De campagne ‘Rotterdam: Maritime 
Capital of Europe’ maakt vooral 
duidelijk dat Rotterdam meer is dan 
alleen een overslaghaven. Welis-
waar een hele goede – vooral de 
grondstoff enhandel zit enorm in de 
lift. ‘Maar het is slechts één van de 
vijf pijlers waarop Rotterdam Mari-
tiem Hoofdstad rust’, zegt Menno 
Huijs, programmamanager Port & 
Maritime Business van de gemeente 
Rotterdam. ‘Op elk terrein scoren 
wij excellent. En daar zijn we nog 
veel te bescheiden over. Je moet

lullen én poetsen.’
Het is voorbij met de bescheiden-
heid, want Havenbedrijf Rotter-
dam, Rotterdam Partners, Drecht-
steden en de gemeente Rotterdam 
gaan actief promotie maken. In het 
Maritiem Museum presenteerden 
ze deze week een gelikte promotie-
fi lm en een nieuwe website www.
rotterdammaritimecapital.com. 
Voor wie het nodig heeft, is er een pa-
pieren spiekbriefje op borstzakfor-
maat. Dat zet de feiten nog eens op 
een rijtje: 500 miljoen Europeanen 
zijn binnen 24 uur bereikbaar, de ma-
ritieme zakelijke dienstverlening is 
van topniveau, het innovatieklimaat 
is ongeëvenaard en de stad bruist 
van de activiteiten. Prettig voor bui-
tenlandse bedrijven om te weten is 
ook dat het maritieme onderwijs van 
hoog niveau is. Met ruim vijftig ge-
specialiseerde opleidingen is er altijd 
voldoende personeel beschikbaar. 

PROMOTIECAMPAGNE 

Maritime Capital of Europa: lullen én poetsen

Volgend jaar komt daar een oplei-
ding voor traders bij van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Energietransitie
Het World Economic Forum stelde 
dit jaar al vast dat Rotterdam de 
beste haveninfrastructuur van de 
wereld heeft. ‘Dat betekent niet dat 
we er al zijn, maar we hebben er wel 
de elementen voor’, zegt Allard Cas-
telein, CEO van Havenbedrijf Rot-

terdam. ‘Als we die weten te koppe-
len aan de grote uitdagingen van 
energietransitie en digitalisering, 
kunnen we laten zien dat we de Ma-
ritime Capital of the World zijn.’
De nu gestarte internationale pro-
motiecampagne ligt in het verleng-
de van de oprichting van de Rotter-
dam Maritime Board, eerder dit 
jaar. Dit orgaan met dertig directeu-
ren van toonaangevende maritieme 
bedrijven en organisaties geeft de 
politiek en het havenbedrijf advies. 
Het gaat daarbij vooral om het bin-
nenhalen van nieuwe buitenlandse 
partijen. Achterliggend idee is dat 
concentratie van maritieme activi-
teit en kennis in de Rijnmond regio 
doorslaggevend is voor internatio-
nale bedrijven om hier hun heil te 
zoeken. De Brexit speelt op de ach-
tergrond een rol: wie daardoor op 
drift raakt, moet weten dat hij in 
Rotterdam goed zit. 

Waar de concurrentie moest stoppen, 

kon Heerema gewoon doorwerken.

Met zijn 38 jaar is de ‘Hermod’ ro-
yaal aan het eind van zijn economi-
sche en blijkbaar ook technische le-
vensduur gekomen. Dat geldt niet 
voor de een jaar oudere ‘Balder’, die 
in 2001 door Verolme Botlek is ver-
bouwd tot diepwater installatie-
schip. Die is toen onder meer uitge-
rust met een pijpleginstallatie en 
een zeer uitgebreid systeem om het 
vaartuig volledig automatisch op 
zijn plek te houden.

‘Sleipnir’
Qua hijsvermogen is Heerema in-
middels door een aantal concurren-
ten ingehaald, maar over twee jaar 
maakt het bedrijf een comeback. 
Dan komt bij Sembcorp in Singa-
pore de ‘Sleipnir’ in de vaart. Die 
moet met twee kranen van 10.000 
ton weer een nieuwe standaard zet-
ten in de off shore industrie. 

ROB MACKOR

Het is een beetje de omgekeerde 
wereld. Waar Heerema’s ‘Her-
mod’ zelf altijd de hoofdrol speel-
de bij zware transportklussen, is 
het nu meewerkend voorwerp 
aan zijn laatste reis.
 
Bij de introductie in 1978 en 1979, 
bijna veertig jaar geleden dus, wa-
ren de ‘Hermod’ en het zusterschip 
‘Balder’ weinig minder dan revoluti-
onair. Uitgerust met twee kranen 
met een gezamenlijk hijsvermogen 
van 5.000 ton waren ze een stuk 
sterker dan alles wat de concurren-
tie op dat moment in de aanbieding 
had. Daarmee maakten ze een vol-
gende stap mogelijk in de bouw van 
olie- en gasplatformen op zee.
Daarnaast waren de ruim 150 meter 
lange en 86 meter brede gevaartes 
de eerste halfafzinkbare kraansche-
pen. Of misschien is kraaneilanden 
een betere omschrijving, want de 
bovenbouw rust op twee enorme 
drijvers. Door die combinatie van 
afzinkbaarheid en een dubbele 
romp waren de hefreuzen vele ma-
len stabieler dan de traditionele en-
kelromps  kraanschepen, die tot op 
dat moment werden gebruikt.

‘Piper Alpha’
Daarmee verschafte het bedrijf van 
Pieter Heerema zichzelf een belang-
rijk voordeel op de concurrentie. 
Het installeren van allerhande off -
shoreconstructies werd vele malen 
veiliger en voorspelbaarder en daar-
mee in principe ook goedkoper. 
Maar misschien nog wel belangrij-
ker was dat de tot 25 meter diepte 
afgezonken hefreuzen een veel gro-
ter deel van de tijd inzetbaar waren 
dan andere schepen. Waar die de 
strijd bij een bepaalde golfhoogte 
moesten staken, kon Heerema ge-
woon doorwerken.
De eerste klus in 1978 voor de ‘Her-

mod’ was de installatie van het Pi-
per Alpha-platform op de Noord-
zee, dat tien jaar later het toneel zou 
worden van een van de grootste 
rampen uit de geschiedenis van de 
off shore-industrie. In de loop der 
jaren werd een aantal ‘fi rst of ’-pro-

jecten uitgevoerd, zoals de installa-
tie van funderingspalen in 870 me-
ter diep water in 1992 in de Golf van 
Mexico en het verwijderen van het 
eerste grote platform  uit de Noord-
zee, de ‘North West Hutton’.

Heerema heeft nu echter besloten 
het icoon naar de sloop te sturen en 
daarvoor wordt een ander icoon in-
gezet, de ‘Dockwise Vanguard’, ’s 
werelds krachtigste zwarelading-
schip. ‘Kwestie van kosten’, licht 
een woordvoerder van Heerema 

toe. ‘De Hermod’ zou de oversteek 
naar de Chinese sloopwerf Zhous-
han Changhong ook op eigen kracht 
kunnen maken, maar de ‘Vanguard’ 
is veel sneller. Bovendien zouden 
we sleepboten moeten inzetten.’

De ‘Dockwise Vanguard’ en ‘Hermod’ op de Maasvlakte. De overtocht naar China gaat vijftig dagen duren.  Foto: Danny Cornelissen

‘HERMOD’  Grensverleggend kraanschip is tijdens zijn laatste reis zelf de lading 

Icoon op reis op icoon
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ROB MACKOR

De controle op de import van voe-
dingsmiddelen door de inspectie-
dienst NVWA, die vooral in de 
Rotterdamse haven en op Schip-
hol actief is, schiet op een aantal 
punten tekort.

Dat concludeert het Europese di-
rectoraat-generaal Gezondheid en 
Voedselveiligheid (DG Sante) op 
basis van een doorlichting van de 
dienst, die in maart van dit jaar 
werd uitgevoerd. Belangrijkste punt 
van kritiek is dat documenten van 
producten van niet-dierlijke oor-
sprong niet op echtheid gecontro-
leerd worden.
De dienst neemt genoegen met ge-
scande en gemailde certifi caten. Zo-
doende bestaat er geen garantie dat 
de voorgelegde gezondheidscertifi -
caten en uitslagen van monsters 
echt zijn. Anders gezegd: er kan mee 
geknoeid zijn. Ook bij de import van 
dierlijke producten laat de NVWA 
steken vallen. Zo ontbraken op 
sommige certifi caten verplichte 
handtekeningen van veterinaire in-
specteurs.

Roestige tafel
Maar niet alleen op papier kwam de 
Europese inspectie-inspecteur te-
kortkomingen tegen. Vooral bij de 
controle van het inspectiecentrum 
in Rotterdam bleek nogal wat mis te 
zijn. De Europese ambtenaren kwa-
men onder meer vuile rekken voor 
onverpakt voedsel tegen, een roes-
tige tafel waar vlees op werd gecon-
troleerd en constateerden aanzien-
lijke ijsvorming aan plafonds van 
vriescellen. Op Schiphol troff en de 
Europese controleurs onder meer 
een vieze vriescel en kleedruimte 
aan. Ook was er geen warm water in 
de kleedruimten.
Geconfronteerd met de resultaten 
van het onderzoeksteam heeft de 

NVWA ‘de gepresenteerde bevin-
dingen en conclusies niet weerspro-
ken’, aldus DG Sante in het rapport. 
Tot ongenoegen van onder meer 
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot 
heeft de dienst ‘vanwege de beperk-
te bezetting tijdens de zomerperio-
de’ de tekortkomingen nog niet aan-
gepakt.
Hij vindt de reactie van de dienst 
veel te laconiek en heeft daar minis-
ter Henk Kamp van EZ, die verant-
woordelijk is voor de NVWA, op 
aangesproken. Hij wil van de minis-
ter horen hoe die ervoor gaat zorgen 
dat de veiligheid van geïmporteerde 
voedingsmiddelen is gewaarborgd. 
Hij wijst erop dat onvoldoende con-
trole op stoff en van plantaardige 
aard ertoe kan leiden dat gevaarlijke 
stoff en als dioxines en afl atoxines in 
veevoer terechtkomen.

Hoge tarieven
Vanuit de Rotterdamse haven en 
Schiphol wordt al jaren steen en 
been geklaagd over de hoge inspec-
tiekosten in Nederland voor plant-
aardige en dierlijke lading. Gecon-
fronteerd met zware bezuinigingen 
besloot de NVWA enkele jaren gele-
den kostendekkende tarieven in te 
voeren. Volgens belangenorganisa-
ties kost dat Rotterdam en Schiphol 
business, omdat importeurs uitwij-
ken naar landen met lagere inspec-
tiekosten. 
Een onderzoek door Buck Consul-
tants van twee jaar geleden beves-
tigde het beeld dat de Nederlandse 
tarieven fors uit de pas lopen met 
die in onder meer België, Frankrijk 
en  Duitsland, maar het kabinet zag 
daar geen reden in om in te grijpen.    
Wel heeft dat het budget voor de 
dienst in de op Prinsjesdag gepre-
senteerde begroting structureel 
met 25 miljoen euro opgehoogd. 
Het extra geld moet worden ge-
bruikt voor modernisering van IT-
systemen en extra inspecteurs.

INSPECTIE

Voedselwaker NVWA 
ligt weer onder vuur

Vakbond FNV plaatst vraagtekens bij de overname. Foto: Sandd

overname moet in het vierde kwar-
taal van dit jaar afgerond worden.
Met de koop geeft Sandd invulling 
aan zijn strategie om een deel van 
de universele postbestelling uit te 
kunnen voeren, met naar eigen zeg-
gen behoud van kwaliteit en tegen 
lagere kosten. Binnen het manage-
ment van Sandd werden in de afge-
lopen tijd verschillende wijzigingen 
doorgevoerd om het bedrijf hierop 
voor te bereiden.
Oprichter en topman Paul van 
Straaten wordt binnen het nieuwe 
bedrijf commercieel directeur. Rob 
Brakenhoff  is aangesteld als be-
stuursvoorzitter. Voormalig top-
man Ronald van de Laar van Sandd 
is nu president-commissaris.
De vakbonden FNV, CNV en BVPP 
laten weten ‘stomverbaasd’ te zijn 

Postbedrijf Sandd heeft de markt-
positie in Nederland versterkt 
met de overname van branchege-
noot Van Straaten Post.

De combinatie bedient straks de 
particuliere en de zakelijke markt 
met een volledig landelijke dekking 
en vijfdaagse bezorging. 

Alternatief
Volgens de twee partijen vullen de 
dienstverlening van Sandd en die 
van Van Straaten Post elkaar ook 
goed aan en is er nu een sterk alter-
natief voor marktleider PostNL.
Van Straaten Post heeft meer dan 
1100 medewerkers. Sandd verwacht 
dat het fusiebedrijf dit jaar een om-
zet zal draaien van 195 miljoen euro, 
met ruim 20.000 werknemers. De 

over de overname. ‘Sandd geeft 
steeds aan dat het geen geld heeft 
om te voldoen aan de wettelijk ver-
plichte norm van 80% personeel 
met een arbeidsovereenkomst. Nu 
blijkt er opeens wel geld om een 
grote overname te doen. In hoever-
re houdt die club ons structureel 
voor het lapje?’, vraagt FNV-be-
stuurder Ger Deleij zich af.

Verdienmodel
Volgens de vakbondsbestuurder is 
Sandd bezig met een race naar de 
bodem op arbeidsvoorwaarden. 
‘Onzekere contracten en lage ver-
goedingen, dat is het verdienmodel. 
De goedkopere postzegel gaat ten 
koste van de werknemers. De libe-
ralisering van de postmarkt heeft 
volledig gefaald.’ JV

POST- EN PAKKETVERVOER

Krachtenbundeling Sandd en 
Van Straaten Post tegen PostNL

De ‘Magellan’ is met 13.800 teu straks een kleintje binnen de vloot van CMA CGM. Foto: CMA CGM

worden besteld zou het orderboek 
tegen het einde van 2019 praktisch 
leeg zijn, maar Skou zei toen al dat 
dit gezien de lage werfprijzen waar-
schijnlijk niet het geval zou zijn. 

Half miljard
CMA CGM bevestigde de order ge-
lijktijdig met de bekendmaking van 
de kwartaalcijfers en die zien er 
goed uit. Het vervoerde volume van 
de rederij steeg met 33% tot 4,73 
miljoen teu en de omzet met maar 
liefst 56% tot 5,5 miljard Amerikaan-
se dollar. Die stijgingen zijn gedeel-
telijk te danken aan de overname 
van APL, dat per 14 juni 2016 volle-

TOBIAS PIEFFERS

Na weken van geruchten beves-
tigt CMA CGM dat het negen 
schepen met een laadvermogen 
van 22.000 teu heeft besteld. Dat 
deed de rederij tegelijk met de be-
kendmaking van de kwartaalcij-
fers, die spectaculaire groei laten 
zien. 

Details over de order geeft de rede-
rij nog niet, behalve dat de schepen 
per eind 2019 in de vaart komen en 
worden ingezet op de Azië–Europa 
route om daar de transportkosten 
verder te verlagen.
De order is met verbazing gadege-
slagen. De internationale contai-
nermarkt is zich net aan het herstel-
len van een diepe marktcrisis, die 
mede door een run op megaschepen 
veroorzaakt was. Dus waarom dan 
weer bestellen? 
Analisten verklaren de order daar-
om vooral als een inhaalslag. In ver-
gelijking met haar concurrenten 
loopt de Franse rederij achter op 
het gebied van megaschepen. CMA 
CGM heeft vooralsnog zes schepen 
van een kleine 18.000 teu in de 
vaart, terwijl marktleider Maersk 
Line er al 24 heeft die ook nog eens 
een slagje groter zijn.
Vraag is of de Azië-Europa route, de 
enige handelsroute waarop deze 
schepen kunnen varen, wel genoeg 
zal groeien om de toestroom van 
nieuwe schepen te absorberen. Cos-
co, Evergreen, Maersk Line en 
OOCL hebben samen nog tiental-
len megaschepen in de pijplijn zit-
ten. Ondertussen doen er geruch-
ten over een nieuwe order van MSC 
de ronde. Dat zou elf schepen van 
22.000 teu willen bestellen. MSC 
heeft dat voornemen nog niet be-
vestigd.   
Maersk-CEO Søren Skou liet zich 
eerder kritisch over nieuwe orders 
uit. ‘Van waar ik zit is er geen aanlei-

ding om nieuwe schepen te kopen.  
Drie tot vijf jaar geleden werden de 
grote schepen gekocht vanwege de 
brandstofbesparing, maar gezien de 
huidige brandstofprijzen is dat ge-
minimaliseerd’, zei de topman. 
Daaraan voegde hij toe dat er ook 
nog veel capaciteit beschikbaar is 
bij de charteraars, die nog steeds in 
zwaar weer zitten. ‘Dus als je het ko-
pen van capaciteit vergelijkt met 
het huren, is het bouwen van nieu-
we schepen moeilijk te verdedigen.’
Het orderboek is volgens hem ge-
daald tot 13% van de bestaande ca-
paciteit, het laagste niveau ooit. Als 
er geen nieuwe schepen zouden 

KWARTAALCIJFERS  Integratie APL draagt bij aan spectaculaire winstgroei 

CMA CGM bevestigt 
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JOHN VERSLEIJEN

Het Franse Geodis, onderdeel van 
spoorbedrijf SNCF, zou alsnog 
een bod voorbereiden op de Ame-
rikaanse logistieke dienstverle-
ner Ceva Logistics.

Dat meldt de Franse vakpers na de 
presentatie van de halfjaarcijfers 
van SNCF vorige week. Het Franse 
staatsbedrijf zou daarbij hebben be-
vestigd dat bij de overheid een ver-
zoek is ingediend om het schulden-
niveau te mogen verhogen met het 
oog op de fi nanciering van een ac-
quisitie van Ceva Logistics.
Volgens de Franse vrachtsite La Let-
tre de L’Expansion wordt er gespro-
ken over een overnamesom van 2,5 
tot 3 miljard euro. Een deel van dat 
geldbedrag zou moeten komen via 
een krediet. De rest uit de verkoop 
van de logistieke dochter STVA (au-
tomotive) door SNCF.
Ceva Logistics, dat zetelt in Hoofd-
dorp, wil zelf niet reageren op de be-
richten in de Franse vakpers. In het 
verleden zijn er talrijke geruchten 
over de mogelijk verkoop van Ceva 
geweest. Onder meer werden daar-
bij partijen als XPO Logistics, DSV 

en Geodis genoemd. Vooral de hoge 
schuldenberg van Ceva van rond de 
2 miljard dollar bleek vaak een 
breekpunt op te leveren in de on-
derhandelingen. 
Ceva werd ooit gevormd door de 
Amerikaanse investeerder Apollo 
Management uit de aankopen van 
het Nederlandse TNT Logistics en 
de expediteur EGL in de VS. 
Het Franse Geodis wordt sinds eind 
2012 geleid door Marie-Christine 
Lombard, die meer dan tien jaar een 
van de belangrijkste bestuurders 
was bij TNT onder de toenmalige 
topman Peter Bakker. Zij heeft in 
die tijd als directielid een goede 
kennis opgebouwd van de logistieke 
divisie  van TNT, dat nu Ceva Logis-
tics heet. Daarnaast is de expedite-
poot van TNT, Freight Manage-
ment, al eerder door de Fransen 
overgenomen. 
Een koop van Ceva door Geodis zou 
dan ook betekenen dat TNT Freight 
Management en zusterbedrijf TNT 
Logistics weer onder een dak her-
enigd zouden worden. 
Al eind vorig jaar waren er geruch-
ten over een mogelijke koop van 
Ceva door Geodis. Verkennende ge-
sprekken werden toen afgebroken.

ACQUISITIE 

Geodis zou wederom 
azen op Ceva 

dig geïntegreerd is. 
Het bedrijfsresultaat (ebit) maakte 
door de stijgingen een spectaculaire 
ommezwaai van een verlies van 81 
miljoen dollar over het tweede 
kwartaal  van 2016, naar een winst 
van 472 miljoen dollar nu. Dat is een 
verbetering van ruim een half mil-
jard. Netto bleef er 219 miljoen dol-
lar over onder de streep. 
CMA CGM voegt zich daarmee in 
de algemeen heersende trend onder  
de rederijen, die bijna allemaal weer 
betere resultaten laten zien. 
Maersk Line, Cosco, Evergreen, 
OOCL, NYK Line en “K” Line zijn 
er dit jaar allemaal al in geslaagd om 
de verliezen van vorig jaar weer om 
te zetten in winst. Hapag-Lloyd, 
Yang Ming, MOL en Hyundai zijn 
daar nog niet in geslaagd, hoewel er 
wel sprake van verbetering is.
CEO Rodolphe Saadé toont zich te-
vreden met de kwartaalcijfers, die 
hij ‘geweldig’ noemt. ‘Opnieuw 
presteert CMA CGM beter dan an-
dere rederijen in de industrie’, zegt 
de topman, doelend op de relatief 
hoge winst van het bedrijf. Hij ver-
wacht de resultaten in de tweede 
helft van dit jaar nog verder te ver-
beteren, mits er geen scherpe ver-

22.000 teu schepen
anderingen plaatsvinden in de 
brandstofprijs of wisselkoers. 

Yildirim
Saadé heeft niets bekendgemaakt 
over het 24% grote belang in CMA 
CGM dat aandeelhouder Yüksel Yil-
dirim in juli nadrukkelijk te koop 
heeft gezet. De Turkse investeerder, 
die belegginngen in de bouw, vast-
goed, energie, chemicaliën en trans-
port en haveninfrastructuur heeft, 
wil zijn belang verkopen om over-
slagbedrijf America Ports te kopen. 
Dat wil Yildirim uitbouwen tot een 
van de tien grootste containerter-
minalbedrijven ter wereld.  
Yildirim kocht het belang in CMA 
CGM voor 600 miljoen dollar gedu-
rende 2010 en 2011. Inmiddels 
wordt het door investeringsbanken 
op een waarde van 2,5 tot 3 miljard 
dollar geraamd.
In 2015 poogde Yildirim het belang 
al terug te verkopen aan de familie 
Saadé, die de overige 76% van de 
aandelen in handen heeft, maar die 
wilden daar toen niets van weten. 
Mogelijk vanwege de APL-overna-
me. Er wordt nu naar een nieuwe ei-
genaar gezocht in Azië en rond de 
Perzische Golf.
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‘Klimaatdiscussie 
verdringt Nederland 
Distributieland’
AFSCHEIDSINTERVIEW  Melanie Schultz van Haegen 

KARIN KOSMEIJER EN MELS DEES

De fi nanciering van havens in Eu-
ropees verband en de opmars van 
de ecocombi hebben zich niet 
ontwikkeld zoals ze had gewenst. 
Trots is ze daarentegen op de 
nieuwe aanpak van aanleg van in-
frastructuur, zegt minister Mela-
nie Schultz van Haegen van Infra-
structuur en Milieu in een 
afscheidsinterview.

Sinds 2002 bent u bewindsvrouw 
op het verkeersministerie, afgezien 
van een korte onderbreking. Wat 
ziet u als de grootste veranderingen 
in de transportsector de afgelopen 
vijftien jaar?
‘Er wordt steeds meer gebruikge-
maakt van IT en ICT. Zie de opmars 
van het autonoom rijden, truck pla-
tooning en de slimme verkeersap-
paratuur en verkeerscentrales die 
we hebben en die ervoor zorgen dat 
het verkeer op een slimmere, effi  ci-
entere, schonere en veiliger manier 
kan worden afgewikkeld. Die ont-
wikkeling gaat erg snel.’
 
Gaat het niet te snel, getuige het feit 
dat een storing een grote terminal 
dagenlang kan platleggen, zoals 
onlangs in Rotterdam gebeurde?
‘Je zult altijd hiccups tegenkomen. 
Het is eigenlijk learning by doing. 
Je kunt niet alles van tevoren be-
denken. Ik vind het een heel positie-
ve verandering. Je kunt veiliger rij-
den door de nieuwe technologie. 
93% procent van alle ongevallen 
wordt veroorzaakt door menselijk 
handelen. Je kunt heel veel brand-
stof besparen, zeker in de trans-
portsector. Je bereikt 10 tot 15% 
brandstofbesparing als je gaat 
truckplatoonen, dat is nogal wat. 
Het is goed voor de capaciteit van 
de infrastructuur. Veel fi les worden 
veroorzaakt door auto’s die niet op 
de juiste manier rijden. Het zijn niet 
alleen ongevallen, het is ook rijge-
drag. De komende twintig jaar zal 
onze mobiliteit meer veranderen 
dan de afgelopen honderd jaar. ICT 
betekent ook paperless rijden. Zou 
het niet mooi zijn als je in China een 
container kunt taggen en weet wan-
neer hij ongeveer aankomt in Rot-
terdam, en dat het binnenschip dan 
klaarligt? Dat gaat veel betekenen in 
de afhandeling van transport.’

De binnenvaart heeft juist nu te 
kampen met grote vertragingen bij 
de terminals in de Rotterdamse ha-
ven. Baart dat u zorgen?
‘Het heeft er ook wel mee te maken 
dat terminals eerst hun eigen klan-
ten afhandelen. Het zou helpen als 
je langer van tevoren kunt zien wat 
eraan komt. De binnenvaart moet 
zichzelf ook beter organiseren, hè. 
Er zijn nog steeds veel eenpitters 
die wat mij betreft meer in coöpera-
tieve eenheden zouden moeten sa-
menwerken om iets meer power te 
krijgen. Het is wel een vraagstuk 
waar we ons mee bezighouden. De 
haven heeft recent besloten 3 mil-
joen euro uit te trekken om de ver-
tragingen tegen te gaan.’
 
Een andere trend is verduurza-
ming en schonere energie. Hoe ziet 
u die ontwikkeling? 
‘Als je wilt groeien, maar minder 
vervuilen, zul je andere vormen van 
brandstof moeten bedenken, zoals 
elektriciteit en waterstof. Het is een 
kip-of-ei verhaal. Begin je met voer-
tuigen of met infra? Als Rijk hebben 
we vrij veel geïnvesteerd in de uitrol 
van elektrisch rijden door de infra 
eromheen goed te organiseren. Dat 
doe je om de markt te stimuleren, 
maar je moet uitkijken dat je niet op 
de plek van de markt gaat zitten. De 

energietransitie is voor Nederland 
heel complex. We zijn een plat land, 
windenergie is niet het makkelijkste 
onderwerp. Het is complex, dus ie-
dereen moet zijn steentje bijdragen, 
ook de Rotterdamse haven en de in-
dustrie.’
 
Wordt het niet erg alleen met de 
mond beleden?
‘Dat vind ik niet. Als je kijkt naar de 
transportsector, dan zie je dat zuini-
ger rijden veel wordt toegepast, ook 
vanuit besparingsoptiek.’
 
Zijn er nog meer signifi cante ver-
anderingen?

‘Vroeger legden we een weg aan. Te-
genwoordig proberen we ook na te 
denken over wat het betekent voor 
de openbare ruimte. In het verleden 
was er heel veel verzet tegen infra-
structuur en kwam er niets tot stand. 
De A4 Midden-Delfl and kwam er uit-
eindelijk wel. Ik heb hem geopend, 
maar het werk is verricht door mijn 
voorgangers. Uiteindelijk door er 
heel veel omheen te bieden, is het ge-
lukt die weg te realiseren. We denken 
nu veel meer na, zoals bij het aanleg-
gen van de ontbrekende schakels en 
het doortrekken van de A15, over hoe 
we alle belanghebbenden erbij be-
trekken. Ook proberen we het zo 
vorm te geven dat er minder uitstoot 
is langs stedelijke gebieden en er bij-
voorbeeld op het dak van een nieuwe 
of bredere weg ruimte voor recreatie 
en groen komt. Zoals met de Groene 
Loper in Maastricht waarmee we de 
doorsnijding van de stad ongedaan 
maken.’ 
‘Het gaat hier veel sneller nu dan in 
Duitsland. Als ik kijk naar de discus-
sie over de aansluiting van de Betu-
welijn in Duitsland (het derde 
spoor); toen spoor nog in mijn por-
tefeuille zat, heb ik het daar met 
mijn collega Ramsauer over gehad. 
Per regio hadden ze een apart in-
spraakprocedé. Hij zei: ik wil wel, 
maar ik heb geen idee hoe het gaat 

lopen. Dat je zo weinig sturing 
kunt hebben op zo’n belang-
rijk infrastructureel project, 
vind ik wel opmerkelijk.’

De binnenvaart moet zichzelf

ook beter organiseren, hè.
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De komende twintig jaar zal onze 

mobiliteit meer veranderen dan de 

afgelopen honderd jaar. 

PERSONALIA
Melanie Schultz van Haegen – 

Maas Geesteranus (1970) was 

tussen 2002 en 2007 staatsse-

cretaris van Verkeer en 

Waterstaat. De VVD-politica is 

sinds 2010 minister van 

Infrastructuur en Milieu. Ze 

verlaat de politiek zodra er een 

nieuw kabinet is. Mrs. Schultz 

van Haegen is ook de naam 

van een nieuw gekweekte 

oranje tulp; een afscheids-

cadeau van Transport en 

Logistiek Nederland. 

Foto: IenM
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Eerder was het bijna ondoenlijk om in 

dit land dingen voor elkaar te krijgen.

Een andere verandering is de toe-
nemende congestie en de steeds bre-
dere roep om invoering van beprij-
zing van wegverkeer. U blijft zich 
daartegen verzetten. Waarom?
‘Ik ben er echt van overtuigd dat het 
geen goed middel is en dat is niet 
vanuit politieke principes van ‘we 
willen het niet want het is niet po-
pulair’. Het CPB heeft onderzoek 
gedaan en concludeert dat alle mo-
dellen die je kunt doorrekenen uit-
eindelijk maatschappelijk niet ren-
dabel zijn, met uitzondering van de 
congestieheffi  ng. Die is weer niet 
uitvoerbaar, want congestie is on-
voorspelbaar.
We hebben het tijdens eerdere kabi-
netsformaties voor vrachtverkeer 
laten uitrekenen. Dan blijkt echt dat 
je twee kabinetten lang er meer geld 
instopt dan het je zou opleveren. En 
dan is maar de vraag of het gedrag 
verandert.
Ik ben veel meer voorstander van de 
wortel dan van de stok. Daarom 
hebben we ook een programma Be-
ter Benutten waarbij we mensen be-
lonen buiten de spits te rijden. Die 
beloning is maar tijdelijk, maar we 
zien dat het gedrag blijvend is. De 
vraag is of zometeen met het auto-
noom rijden, waardoor de fi les afne-
men, beprijzing nog interessant is. 
Bij landen die het wel gedaan heb-
ben, zoals Duitsland, zit er gewoon 
een fi nanciële reden achter. Het is 
voor hen een fi nancieel instrument 
voor het bekostigen van beheer, on-
derhoud en aanleg. Zij hebben geen 
Infrafonds zoals wij. Bij ons wordt 
er wat mij betreft al meer dan ge-
noeg geheven op de automobilist en 
de transportsector.’
 
In Europees verband heeft u zich 
sterk gemaakt voor de introductie 
van de lange en zware vrachtauto’s 
(LZV’s). Waarom heeft u andere 
landen niet mee kunnen krijgen?
‘Landen gaan daar verschillend mee 
om. Er is een lappendeken aan re-
gelgeving.
Het is echt een probleem. Wij zeg-
gen ‘het is een ecocombi’ en zij noe-
men het een monstertruck. Ik heb 
een paar keer een lobby gevoerd en 
laten zien hoe groen deze vrachtau-
to’s eigenlijk zijn. Maar er is vanuit 
politieke hoek geen steun voor. Ik 
denk zelf dat een van de redenen is 
dat hun infrastructuur het gewoon 
niet aankan. Ze zouden bruggen en 
tunnels moeten aanpassen. In Bel-
gië is het wel gelukt en daar lopen 
nu pilots. Het is echt nog de begin-
fase. Het is jammer dat het niet 
sneller gaat, want het is echt een 
manier om minder auto’s te laten 
rijden en het transport effi  ciënter te 
doen.’
 
Brussel heeft een veel uitgesproke-
ner beleid voor stimulering van in-
termodaal vervoer dan Nederland. 
Waarom is dat?
‘We hebben geen dwangbeleid. 
Sommige Europese landen zeggen: 
je moet een modal shift maken. Dat 
doen wij niet. Je wilt een competitie 
tussen de verschillende onderdelen 
om schoner en beter te worden. De 
binnenvaart heeft in Nederland een 

groot aandeel in het transport. 
Spoor is bij ons pas van later datum. 
De Betuweroute hebben we niet 
voor niets aangelegd. Partijen zoals 
de Rotterdamse haven maken af-

spraken dat ze zoveel procent per 
binnenvaart en spoor afgevoerd 
willen zien. Dat doen de economi-
sche partijen zelf.’
 
Over spoor gesproken, dat blijkt een 
heel kwetsbare modaliteit te zijn. Er 

valt één stukje uit, zoals nu in Duits-
land, en alles stort in. Dat is opval-
lend in een verenigd Europa.
‘Aan de wegkant zijn we bezig ont-
brekende schakels te realiseren en 

aan de A4 Delft-Schiedam zie je dat 
dat veel verlichting biedt. Bij spoor- 
en waterwegen is dat ingewikkelder. 
Als een sluis naar beneden komt, zie 
je hoe kwetsbaar dat is. Daar denken 
we over na. Bij het spoor is het heel 
lastig. Dat heeft ermee te maken dat 

later viel het eerste stuk van de 
HSL-trein af. Dat kun je niet voor-
zien. Daarnaast heb ik heel com-
plexe dingen gedaan, maar die min-
der politiek gedoe opleveren, zoals 
het maken van een Omgevingswet. 
Dat is een gigantische klus geweest. 
Ook het Europees voorzitterschap 
kostte veel tijd. In Den Haag was ik 
minder zichtbaar, maar ik was veel 
buiten. Het heeft veel met mijn ei-
gen opstelling te maken. Ik vind het 
wel prettig om dingen achter de 
schermen voor elkaar te krijgen.’

U heeft aangekondigd de politiek te 
verlaten, zodra er een nieuw kabi-
net is. Terugkijkend, zijn er dingen 
die u in die jaren voor elkaar heeft 
gekregen waar u trots op bent?
‘De Omgevingswet was echt de 
grootste klus de laatste jaren hier. 

ieder land zijn eigen ding ging doen 
bij de aanleg van de spoorwegen.’
 
U zei zelf net al dat spoor inmiddels 
niet meer tot uw portefeuille be-
hoort. U krijgt de kritiek dat u deze 
kabinetsperiode een lichte porte-
feuille heeft en weinig zichtbaar 
bent. Wat vindt u daarvan?
‘Ik had als staatssecretaris ook 
spoor en luchtvaart, dus die verde-
ling is niet anders dan nu. Als minis-
ter deed ik spoor en toen hadden we 
de HSL-kwestie. De organisatie 
dreigde failliet te gaan. Vlak voordat 
Rutte II kwam, was het allemaal op-
gelost en ik dacht dat het in een iets 
rustiger vaarwater beland was. En 
dan kun je wisselen. De PvdA is 
meer geïnteresseerd in spoor, wij 
meer in wegen. Zo komt zo’n wisse-
ling vaak tot stand. Twee maanden 
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Ik ben over het Europees fi nancieel 

toezicht op de havens niet tevreden.

Foto’s: IenM

Om 26 wetten op te heff en is veel in-
gewikkelder dan er 26 bij te maken. 
Het was eerder bijna ondoenlijk om 
dingen voor elkaar te krijgen in dit 
land. Ik ben er trots op dat we sa-

men met andere ministeries erin 
geslaagd zijn tot één wet met één 
vergunning te komen. Ik denk dat 
Nederland daar heel veel aan gaat 
hebben.
Ik ben er ook trots op dat de fusie 
tussen VROM en Verkeer en Water-

staat geruisloos is verlopen. V en W 
en VROM zaten eerst tegenover el-
kaar in de loopgraven. De fusie van 
Infrastructuur en Milieu is een van 
de redenen dat ik ben teruggekomen 

in de politiek. Die samenwerking is 
essentieel. Door de combinatie denk 
je van het begin af aan na over de ver-
schillende belangen; het besef dat we 
iets schoon moeten achterlaten, 
maar ook dat er (vracht)auto’s moe-
ten blijven rijden.’

op de havens gaat. Dat je vennoot-
schapsbelasting betaalt, is zo gek 
niet. Alleen kan ieder op een andere 
manier omgaan met de winsten, af-
hankelijk van hoe publiek of privaat 
de haven is. Bij de Europese Com-
missie hebben we steeds geklaagd 
dat we zien dat andere landen meer 
investeren in de haven en dat dat 
neigt naar staatssteun. Daar zit zo’n 
stevige lobby op dat we daar weinig 
respons op krijgen. Als er iets is wat 
we niet hebben kunnen waarma-
ken, is dat het rechttrekken van dit 
dossier.’ 
 
Wat gaat u doen nadat straks uw 
opvolger deze kamer in het nieuwe 
onderkomen van het ministerie 
aan de Rijnstraat heeft betrok-
ken?
‘Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik 

heb gedacht daarmee zo lang moge-
lijk te wachten tot er een nieuwe 
club is. (lachend) Nu duurt het wel 
heel erg lang. Ik moet er in ieder ge-
val voor zorgen dat het niet mijn 
huidige werk in de weg zit.’
 
Heeft u een boodschap voor de 
transportsector?
‘Heel lang zijn we Nederland Distri-
butieland geweest. Door de hele kli-
maatdiscussie zie je dat een beetje 
op de achtergrond verdwijnen, ter-
wijl deze sector heel innovatief kan 
zijn en een voorbeeldrol kan vervul-
len. Je moet ervoor zorgen dat je 
voorop loopt. Blijf jezelf vernieu-
wen en wees er trots op dat we heel 
goed zijn. We hebben de beste infra-
structuur van de wereld, ik vind dat 
best knap voor zo’n klein landje, dus 
be proud.’

Wat is niet doorgegaan wat u wel 
had willen bereiken?
(denkt na en lacht) ‘Op deze vraag 
had ik me beter moeten voorberei-
den. De privatisering van Schiphol 
is gesneuveld. Ik ben voor markt-
werking, maar wel in combinatie 
met het goed formuleren van het 
publiek belang. Als je de aandelen 
verkoopt, moet het niet zo zijn dat 
het alleen één groot winkelparadijs 
wordt. Er moeten kaders zijn voor 
geluid en uitstoot. Als de kaders 
goed zijn, zijn de aandelen niet zo 
interessant.’
 
Bent u er tevreden over hoe nu de 
vennootschapsbelasting voor ha-
vens is geregeld?
‘Laat ik het zo formuleren: ik ben er 
eigenlijk niet tevreden over hoe het 
hele Europees fi nancieel toezicht 
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A
Arbo. Elke werkgever moet in het kader van de Arbowet 
zijn werknemers veilig laten werken. Bedrijven moeten 
een Arbobeleid opstellen met regels waaraan het perso-
neel zich moet houden als het een zeecontainer opent. 
De wettelijke basis hiervoor is Arbobesluit Artikel 3,5G. 
Het gaat onder meer om aanwezigheid van een gasdetec-
tiemeter, de manier van meten en de veiligheidsuitrus-
ting. Als bij de meting de grenswaarden worden over-
schreden, moeten maatregelen genomen worden. In de 
Arbocatalogus, waarin werkgevers en werknemers be-
schrijven hoe ze zullen voldoen aan normen van de over-
heid, is ook het protocol ‘Veilig werken met gassen in 
zeecontainers’ opgenomen. Dit protocol is opgesteld 
door het Platform Gassen in Containers (PGIC).

B
Begassen. Om te voorkomen dat insecten hout of goe-
deren aantasten, kan een container begast worden. Bij 
import- of exportcontainers kan het begassen van 
zeecontainers noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het licht 
van de ISPM-15 richtlijnen. Dit begassen kan met ver-
schillende stoff en, waaronder sulfurylfl uoride en fosfor-
waterstof (PH3-fosfi ne). Fosfi netabletten, die bijvoor-
beeld worden toegevoegd aan graan dat als bulk wordt 
verscheept, horen tijdens het transport te vervluchtigen. 
De praktijk is echter soms anders dan de theorie, onder 
meer als gevolg van de klimaatomstandigheden die an-
ders zijn dan verwacht of als de dosering te hoog was. Er 
blijven dan gevaarlijke restanten achter.

 

C
CMR-stoff en. CMR-stoff en zijn kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische (schadelijk voor voortplan-
ting) stoff en. Dit zijn stoff en die alleen of in combina-
tie met andere stoff en (mutagene stoff en) kanker of 
een miskraam kunnen veroorzaken. 

 

F
Fine en Kinney. De methode van Fine en Kinney is een 
(niet verplichte) manier om risico’s in te schatten en 
om te bepalen of en welke acties ondernomen moeten 
worden. Deze methode zegt: Risico = Waarschijnlijk-
heid x Blootstelling x Eff ect = W x B x E. 
 
Fumigatie. Een ander woord voor begassen.

G
Gasvrijverklaring. Als blijkt dat een container zonder 
gevaar gelost kan worden, geeft de gasmeetkundige een 
gasvrijverklaring af.

GDA-2. De Gas Detector Array 2 is een geavanceerd 
meetinstrument, waarmee in een paar seconden een
real-time screening van de lucht in de container kan 
worden gedaan. Het instrument wordt onder meer ge-
bruikt door de Duitse douane.

Veel is er de afgelopen 

jaren al geschreven

over de gevaren van 

containergassen. Dit

leidde tot wetgeving in 

Nederland, dat daarmee 

een bijna solitaire positie 

inneemt in Europa. In 

dit dossier geven we 

een container-

gassen-update.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 SEPTEMBER 2017

Het ABC 
van ontgassen

MALINI WITLOX

De A is van Arbo en de B is van Begassen. 
Oftewel, een omvangrijk ABC rondom 
gassen en ontgassen. Met ook de I van 
ISPM-15 en de M van Methylbromide.
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is mechanische ventilatie, waarbij speciale mechani-
sche ventilatie units worden aangesloten, die de contai-
ner spoelen met verse lucht.

P
PID-meter. Een Photo Ionisatie Detector meet continu 
de aanwezige concentratie van vluchtige organische 
componenten (VOC’s), toxische gassen en dampen uit-
gedrukt in parts per million (PPM). Naast PID-meters 
zijn er gasdetectiebuisjes om te meten of gevaarlijke 
gassen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn. Op deze 
glazen buisjes staat een schaalverdeling, op het drager-
materiaal staat een stof die met het te meten gas rea-
geert en dan van kleur verandert. 

PGIC. Platform Gassen in Containers, in 2010 opge-
richt op initiatief van FNV Bondgenoten, de Raad Ne-
derlandse Detailhandel, FME, Transport en Logistiek 
Nederland en verladersorganisatie EVO. Die waren on-
der meer verantwoordelijk voor het opstellen van op-
leidingseisen voor gasmeetkundigen.

R
Risicoprofi el. Op basis van de ladingpapieren is vooraf 
al een inschatting te maken van de kans op gassen. Kijk 
bij dat profi el onder meer naar lading, land van her-
komst, verpakkingsmateriaal, ketenafspraken en meet-
gegevens uit het verleden. Beleid wordt verder opge-
steld op basis van een risico-inventarisatie & evaluatie 
(RI&E).

S
Sticker. De gegaste container moet voorzien zijn van 
een verplichte waarschuwingssticker, dat de container 
een giftig bestrijdingsmiddel bevat. In de praktijk, naar 
schatting in 95% van de gevallen, ontbreekt die sticker 
vaak, waardoor personeel risico loopt.

 

U
UN-nummers. Om bij een ongeval adequaat te kunnen 
handelen zijn door de Verenigde Naties voor het ver-
voer van stoff en UN-nummers (stof-identifi catienum-
mers) toegekend. Een container die gegast wordt dient 
volgens de IMDG-code verscheept te worden als gegas-
te laadeenheid UN-nummer 3359. Stoff en die in contact 
met water gevaarlijke gassen ontwikkelen (bijvoor-
beeld ferrosilicium) krijgen UN- nummer 1408.

 

Z
Zeecontainers. Zeecontainers worden gegast om te 
voorkomen dat de lading beschadigd raakt door insec-
ten, zoals motten, kakkerlakken, kevers, mijten of an-
der ongedierte. Het gaat om een breed scala aan pro-
ducten zoals voedsel (koffi  ebonen, granen, rijst, 
tapioca) tabak, maar ook om meubels, rotan, stro en 
kleding (katoen, dierenhuiden). 
Ook kunnen tijdens het uitdampen van producten in de 
container – zoals uien – gassen vrijkomen waar de me-
ter op aanslaat. De inspectie kijkt dan ook altijd naar de 
laadbrief, voordat ze een container openmaakt. Een 
verpakking kan ook gevaarlijke stoff en lekken, waar-
door gas vrijkomt. 
Er zijn verschillende categorieën zeecontainers: 
•  Categorie A: Er zitten gevaarlijke gassen in de zeecon-

tainer. Er is bekend om welke gassen het gaat en wat 
de concentratie is. Deze containers moeten altijd ge-
checkt worden. 

•  Categorie B: Het is onbekend of de zeecontainer ge-
vaarlijke gassen bevat. De eerste containers van een 
nieuwe leverancier worden sowieso gecontroleerd, 
daarna vinden steekproeven plaats.

•  Categorie C: Er zitten geen gevaarlijke stoff en in de 
zeecontainer, het personeel moet wel regelmatig 
steekproeven nemen. Een container kan sowieso pas 
in categorie C komen als in het verleden diverse ma-
len bij dezelfde soort producten en leverancier is aan-
getoond dat de container gasvrij was.Illustratie: Barry Hage

I
ISPM 15. De International Phytosanitary Measure 15 is 
een in 2002 geformuleerde fytosanitaire regeling van de 
International Plant Protection Convention (IPPC), een 
deelorganisatie van de Voedsel- en Landbouworganisa-
tie van de Verenigde Naties. In de regeling, aangepast 
in 2006, staat beschreven hoe bedrijven moeten om-
gaan met het transport van hout in het internationale 
verkeer van goederen. Het kan om meubelen gaan, 
maar ook om transportmiddelen zoals transportkisten 
en pallets, houtwol en juten zakken.
De ISPM 15 beschrijft de behandelingsmethoden 
waarmee het hout behandeld moet worden zodat er 
geen schadelijke organismes of parasieten meer aan-
wezig zijn. Het hout wordt gecertifi ceerd met een op-
druk met het ISPM 15-logo. Verschillende landen eisen 
dat houten verpakkingen ISPM 15-gecertifi ceerd zijn. 
Zo niet, dan kunnen de goederen en verpakking bij de 
grens worden tegengehouden, geretourneerd of ver-
nietigd.
 
IMDG. De International Maritime Dangerous Goods 
Code (IMDG Code) bevat alle vervoerbepalingen met 
betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoff en in 
verpakte vorm, in tanks en tankcontainers. De IMDG is 
uitgegeven door de Internationale Maritieme Organi-
satie en verdeelt gevaarlijke stoff en onder in een aantal 
gevarenklassen, waaronder samengeperste, vloeibaar 
gemaakte of onder druk opgeloste gassen. 

L
LGK. Lager Gasmeetkundige (LGK). Iemand met een 
LGK-certifi caat mag op eigen terrein bekende, in kaart 
gebrachte, containers meten, onder verantwoordelijk-
heid van een MGK (Middelbaar Gasmeetkundige) of 
HGK (Hoger Gasmeetkundige). Een MGK mag bijvoor-
beeld ook een meetplan en meetstrategie opstellen en 
meetresultaten interpreteren. De opleidingseisen voor 
de gasmeetkundigen zijn verwoord in de zogenoemde 
Nederlands Technische Afspraken (NTA’s), te weten 
NTA 7496 (1 tot en met 3).

M
Methylbromide. In het verleden werden in Neder-
land containers ontgast met het giftige methylbromi-
de. Sinds 2015 is dit voor alle landen binnen de Euro-
pese Unie verboden. Inademing van methylbromide 
kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, 
maagkrampen en braken. Het irriteert en veroorzaakt 
pijn aan de ogen. Contact met de huid veroorzaakt 
jeuk, gevolgd door blaarvorming en pijn. Andere che-
mische stoff en om te ontgassen zijn bijvoorbeeld for-
maldehyde, sulfurylfl uoride, blauwzuur, fosforwater-
stof, ammoniak en 1,2-dichloorethaan. Ook benzeen 
en tolueen worden met regelmaat in de lading aange-
troff en. Een deel van deze gassen kent een wettelijke 
grenswaarde.

N
NVWA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) voert samen met het Ministerie en de Arbeids-
inspectie controles uit.

O
O2-meter. Gassen die standaard gemeten worden zijn 
zuurstof (O2), koolmonoxide (CO) en waterstofsulfi de 
(H2S), aangevuld met een lower explosion level (LEL)-
meting voor de concentratie van explosieve gassen. 
Metingen gebeuren onder meer met een O2-meter en 
LEL-meter voor het brandbare gas. Daarnaast kan de 
detectie uitgebreid worden met een meting van vluch-
tige organische concentraties. 
 
Ontgassen. Het ontgassen van containers kan op ver-
schillende manieren worden uitgevoerd. Door natuur-
lijke ventilatie, waarbij de deuren van de container 
opengezet worden, zonder dat medewerkers gevaar lo-
pen. Dit mag echter niet bij elke stof. Een andere optie 

Risico
=

W x B x E

NH3

C2
H4

CL2

NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 SEPTEMBER 2017



  Gasmeten van zeecontainers op locatie in geheel Nederland.

 Ventileren en ontgassen van afgekeurde containers op uw locatie.

  Detachering van gediplomeerd Middelbaar Gasmeetkundigen (MGK).

  Gasmeten volgens de nieuwste NEN-NTA 7496-2-normering.

  Verkoop en verhuur van gasdetectieapparatuur.

 Luchtmonsteranalyse op laboratoriumniveau.

 Advisering van meetstrategie en rapportage.

DeGasdokter.nl

Adverteer ook in 
NT Dossier

Bel: 010 280 10 25

Op zoek naar personeel in transport en logistiek? Uw selectie begint op: vacatures.nieuwsbladtransport.nl
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

PostNL heeft maandag zijn 

negentiende pakkettensorteer- en 

distributiecentrum in Nederland 

in gebruik genomen. Het pand in 

Nieuwegein van 9.400 m2 is het 

grootste pakkettensorteercen-

trum van PostNL tot nu toe en 

omvat ook een cargo- en pharma 

& care-hub. In deze geconditio-

neerde hallen vinden de overslag 

en distributie van goederenver-

voer en medicijnen plaats. Omdat 

consumenten ook steeds meer 

grote goederen zoals tuinmeube-

len online bestellen, heeft dit 

sorteercentrum extra faciliteiten 

voor grote pakketten die niet door 

de sorteermachine kunnen. 

Driessen Speciaaltransport B.V. in 

Horst heeft onlangs vijf nieuwe 

DAF XF 450- en twee CF 450-trek-

kers aangeschaft. Ze worden 

ingezet voor (zwaar) vervoer van 

geprefabriceerde (prefab) 

betonnen wanden op binnenla-

deropleggers. Met deze DAF-order 

gaat het gedeeltelijk om vervan-

ging en gedeeltelijk om uitbrei-

ding. Per jaar leggen de trekkers 

zo’n 120.000 kilometer af. 

Driessen Speciaaltransport viert 

dit jaar zijn 75-jarige bestaan en is 

in de loop der jaren uitgegroeid 

tot de grootste in het transport 

van prefab betonnen wanden. Het 

bedrijf rijdt naar bestemmingen 

in Nederland, België, Duitsland en 

Engeland. 

Europees logistiek dienstverlener 

Vos Logistics breidt de nationale 

distributievloot uit met negen 

LZV combitrains, drie kasten en 

zes schuifzeilers. De combitrains 

worden getrokken door LNG 

aangedreven trucks. Deze 

combinatie draagt bij aan een 

signifi cante reductie van de CO2- 

emissie. Door de laadklep en 

naloopas kan dit voertuig prima 

gebruikt worden voor stadsdistri-

butie. De combitrains worden 

ingezet bij verschillende klanten 

van Vos Logistics. 

Bij C.J. Vianen Flowerexport in 

Rijnsburg zijn onlangs vier nieuwe 

bedrijfswagens afgeleverd. Het 

betreft twee Volvo FH-bakwagens, 

een Volvo FM-trekker en een 

Renault Master chassiscabine in 

een extra-volume uitvoering. Het 

bedrijf verwerkt dagelijks 

duizenden partijen dagverse 

bloemen en groenproducten. Het 

wagenpark bestaat uit geconditi-

oneerd materieel. Naast twee 

Renault Masters voor het 

uitrijden van bestellingen in de 

buurt, rijdt de bloemenexporteur 

met drie Volvo FH 420 Globetrot-

ters vrachtwagencombinaties 

voor de dagelijkse ritten naar 

Groot-Brittannië en drie Volvo 

FM-trekkers met oplegger voor 

het transport van de veilingen 

naar het eigen, 16.000 m2 grote 

magazijn in Rijnsburg. Het overige 

transport, naar zeventien landen 

binnen en buiten Europa, wordt 

uitbesteed aan vaste transport-

partners. 

Real I.S. heeft Smartlog 2 in Moer-

dijk gekocht van David Hart 

Group. Smartlog 2 biedt 48.400 

vierkante meter aan ruimte en is 

al volledig verhuurd. Het vastgoed 

bestaat uit twee nieuw ontwik-

kelde logistieke hallen. Hal 1 was 

in februari 2017 gereed. De bijna 

22.600 vierkante meter is 

verhuurd aan Rulewave, een 

wereldwijde logistiek dienst-

verlener. Hal 2 met 25.800 

vierkante meter kwam in mei 

2017 gereed en is verhuurd aan 

Johnson Health Technologies, 

een producent van fi tness-

apparatuur.  

BEDRIJFSNIEUWS

openbaart na een groot aantal jaren. Dat maakt de be-
wustwording soms lastiger.’ Erg streng wordt er ook 
niet gecontroleerd of gehandhaafd, vult hij aan. ‘Maar 
áls er iets gebeurt moet je wel kunnen aantonen dat je 
op de hoogte was van de risico’s en adequaat hebt ge-
handeld.’ En zelfs als hier in Nederland dan wat minder 
streng wordt gecontroleerd, in het buitenland staan zo-
wel de inspectie als de wetgeving nog in de kinder-
schoenen. ‘Duitsland kent wel wettelijke bepalingen 
voor begaste containers, maar er is nog geen duidelijk-
heid over product-uitdampgassen. Die bepalingen wor-
den nu opgesteld. Frankrijk en België zetten de eerste 
stappen op het gebied van regelgeving – in België voor-
al op instigatie van de douane.’ Dat laatste is niet voor 
niets: het veelvuldig openen van containers, wat in het 
geval van douaneambtenaren onderdeel is van het 
werk, kan,  zeker op de langere termijn tot gezondheids-
schade leiden.’ Omdat oud-medewerkers jaren na hun 
vertrek nog gezondheidsschade kunnen claimen bij 
hun voormalige werkgever is het ook om die reden goed 
de administratie op orde te hebben.

Grenswaarden
Dat het onderwerp nog in ontwikkeling is, blijkt ook uit 
het feit dat grenswaarden regelmatig worden aange-
past. Van den Brink neemt benzeen als voorbeeld: ‘de 
grenswaarde voor dat gas is verlaagd van 1 PPM (parts 
per milion) naar 0,22 PPM. Betekent dit dat iedereen 
die de afgelopen decennia 0,5 of 0,6 PPB inademde gro-
tere kans heeft op schade in de toekomst’, is een vraag 
die Van den Brink zichzelf stelt. ‘Dat is voor niet-toxi-
cologen niet in te schatten.’ Daarbij moet worden op-
gemerkt dat er lang niet altijd Europa-brede grenswaar-
den zijn opgesteld. ‘Die verschillen soms wel met een 
factor 10. Dat is nogal wat.’ 
Hierbij tekent Van den Brink aan dat de concentratie 
van een stof als benzeen in een container makkelijk kan 
oplopen tot 60 PPM. ‘Dat kan niet gezond zijn.’ Dit be-
tekent overigens niet dat het in de container aanwezige 
gas altijd wordt afgevangen met koolfi lters. Vaak wordt 
de container simpelweg belucht. ‘In een afgesloten 
ruimte kan de concentratie weliswaar hoog zijn, maar 
zodra het vervliegt blijft er nauwelijks iets over. Zolang 
de medewerkers een minimale veiligheidsafstand in 
acht nemen is er geen gevaar.’
EWS Group houdt zich zelf ook bezig met fumigeren, 
en zeker niet alleen van levensmiddelen. ‘Sinds kort 
stelt China bij de import van boomstammen als eis dat 
de lading begast wordt, dat kan op een van onze loca-
ties.’ De fumigatiestations bevinden zich op de achter-
land- of diepzeeterminals. ‘Het is voor ons een groei-
markt’, geeft Van den Brink aan.

MELS DEES

Het lossen van containers wordt door de arbeidsinspectie 

aangemerkt als ‘werken in een risicovolle omgeving’. De reden is 

bekend: in de container kunnen zich schadelijke gassen bevinden. 

‘Uitdampen is het grootste risico.’

‘V eel mensen denken dat begaste 
containers de grootste bedreiging 
zijn voor de gezondheid van haven-
arbeiders of douanepersoneel. Dat 
is echter een misverstand.’ Marcel 
van den Brink, Country Manager 

Nederland bij EWS Group is duidelijk: containers die 
begast (of beter: gefumigeerd zijn) geven het hoogste 
acute gevaar maar in de keten de minste problemen. 
Deze containers zijn aan de buitenkant vaak voorzien 
van labels en stickers en voorzien van een gassingscerti-
fi caat, de gassen zijn bekend. Daarnaast is deze fumiga-
tie doorgaans standaard bij bepaalde lading, zoals le-
vensmiddelen. ‘Het ware gevaar zit hem bij vrijgekomen 
gassen door het uitdampen van goederen in de contai-
ner.’ Van den Brink vergelijkt de situatie met een nieuwe 
auto. ‘Veel mensen vinden een nieuwe auto lekker rui-
ken. Maar wat je ruikt en inademt zijn in feite de oplos-
middelen die vrijkomen uit het materiaal. Bij een auto 
vervliegt dat vrij snel, maar als je dag in dag uit dergelijke 
gassen in nog veel zwaardere concentraties inademt zal 
dat schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.’ 
Het fundamentele verschil met gefumigeerde contai-
ners is dat je van tevoren niet weet welke gassen zich in 
de container bevinden en in welke concentratie. ‘Er is 
geavanceerde apparatuur nodig, en gespecialiseerde me-
dewerkers, om te kunnen bepalen welke gassen en dam-
pen zich in de container bevinden.’
EWS Group is specialist in gasmetingen én in het fumi-
geren van containers. Ongeveer 45 specialisten zijn daar-
voor dagelijks onderweg – in Nederland en in acht ande-
re Europese landen. Van den Brink maakt duidelijk dat 
het werk niet bij het meten van gasconcentraties stopt. 
‘De overheidsinstanties verlangen uitgebreide docu-
mentatie van de risico’s van het werk met containers, en 
welk beleid de betreff ende onderneming voert. Om dit 
mogelijk te maken hebben we een online portal ontwik-
keld, waarmee ondernemingen aan de wettelijke eisen 
kunnen voldoen.’ Een van die eisen is een jaarlijkse rap-
portage, de risico-inventarisatie & -evaluatie. Dit bete-
kent niet dat elke container getest moet worden. ‘Als een 
bepaald product in een groot aantal containers binnen-
komt, kan het soms afdoende zijn om een selectie van de 
containers te testen – maar dat moet wel statistisch ver-
antwoord kunnen worden’, legt de Country Manager uit.

Gezondheidsschade
Na een aantal incidenten kreeg het onderwerp contai-
nergassen veel aandacht. Niet alleen in de media, maar 
ook bij vakbonden, bedrijven en controlerende instan-
ties. Marcel van den Brink merkt dat die aandacht wat 
is verslapt. ‘Het is een sluipende bedreiging die zich pas 

‘Uitdampen vormt 
echte gevaar’

‘Uitdampen vormt 
echte gevaar’

Foto: EWS Group

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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Van een container moet je afwachten 

wanneer die voor de deur staat.

ROB MACKOR

De verhuizing van ‘Het fruit naar 
Zuid’ in Rotterdam is een taai 
dossier gebleken. Deze week was 
het echter zover en heeft Cool 
Port zijn poorten offi  cieel ge-
opend op een stuk van de voor-
malige Home Terminal van ECT.

‘Als je dan toch een huis moet bou-
wen, zet het dan aan de Keizers-
gracht.’ Jack Kloosterboer kijkt 
eens om zich heen in de nog lege 
kantoorzaal in het gloednieuwe 
pand van Cool Port, dat in onge-
veer een jaar tijd op een stuk van 
ECT’s voormalige Home Terminal 
uit de grond is gestampt. ‘We zitten 
hier precies tussen het exporteren-
de Westland en de Barendrechtse 
fruitimporteurs is. Dat is logistiek 
gezien ideaal. Daarom weet je ook 
zeker dat een pand op deze plek 
zijn waarde tot in lengte der jaren 
behoudt. Bovendien hebben we het 
zo gebouwd dat het ook voor ande-
re goederen geschikt is. Als we de 
koelinstallatie er vandaag uithalen, 
kunnen we morgen Apple-compu-
ters of Samsung-telefoons op-
slaan.’

Wachttijden 
De totstandkoming van Cool Port 
kent een lange en veelbewogen ge-
schiedenis, waarover straks meer. 
Eerst maar eens de vraag waarom 
die Cool Port, in essentie een ge-
avanceerd doorvoercentrum voor 
gekoelde en diepgevroren lading, nu 
eigenlijk zo belangrijk is voor de ha-
ven van Rotterdam. ‘Dat is eigenlijk 
vrij eenvoudig. Elk containerschip 
wil in zijn eerste loshaven zijn ree-
fercontainers kwijt, omdat de houd-
baarheid van fruit nu eenmaal be-
perkt is. Die is in de loop der jaren 
wel verbeterd met allerlei nieuwe 
technieken, maar daar staat tegen-
over dat de schepen langzamer zijn 
gaan varen om brandstof te bespa-
ren. Economisch varen is helaas 
niet goed voor mijn appeltjes. De 
positie van Rotterdam als fi rst port 
of call in Europa wordt dus voor een 
belangrijk deel bepaald door het 
hebben van een goede koel- en 
vriesaccommodatie’, legt Klooster-
boer uit.
Maar waarom zo’n centrum dan 
niet op de Maasvlakte gebouwd? 
Daar komen de containers met fruit 
immers van de schepen. Klooster-
boer: ‘Importeurs zien dat niet zit-
ten. Dan kunnen ze niet snel even 
een paar pallets oppikken. Boven-
dien zijn alle dienstverleners om 
Barendrecht en het Westland heen 
geclusterd. Verpakkers, contro-
leurs, verzekeraars, noem maar op.’
‘Vergeet bovendien niet dat het 47 
kilometer rijden is naar de Maas-
vlakte. Dat kan met de vrachtwagen 
in drie kwartier, maar met alle 
wachttijden erbij ben je in de prak-
tijk drie uur zoet. Per binnenschip 
kan dat in ongeveer dezelfde tijd en 
dan kun je veertig containers tege-
lijk vervoeren. We proberen nu sa-
men met importeurs en barge ope-
rators om meer containers te 
bundelen, maar dat blijkt door de 
congestieproblemen van de laatste 
tijd soms lastig. Ik schat dat we nu 
op 60% binnenvaart en 40% weg-
vervoer zitten. Uiteindelijk willen 
we natuurlijk 99% over het water 
doen. De truck moet echt de uitzon-
dering worden.’ Overigens is de 
trein met het Rail Service Center 
(RSC) als buurman volgens hem 

port here’ tref je hier niet meer aan. 
In plaats daarvan krijgt de chauf-
feur bij binnenkomst automatisch 
een printje bij welk dock zijn lading 
klaar staat.’
Vrachtwagenchauff eurs moeten bij 

Cool Port daarom ook een Cargo 
Card hebben. ‘Dat is wennen, want 
dat hoeven ze bij nog geen enkel an-
der koelhuis. Daar wordt over ge-
mopperd, want die kost 35 euro. Wij 
leggen dan uit dat ze dat dubbel en 
dwars terugverdienen doordat de 

ook een optie. ‘Treinen vanaf de 
Maasvlakte hebben altijd vrije posi-
ties, die hier op het RSC moeten 
worden beladen. Die zouden we 
kunnen gebruiken voor containers 
die hier toch naar toe moeten.’
 
Halfautomaat
Cool Port introduceert een aantal 
noviteiten in de koel- en vrieslogis-
tiek. Kloosterboer: ‘We hebben een 
gebouw ontworpen waarvan wij 
denken dat het zeker twintig jaar 
mee kan. We hebben heel goed ge-
keken naar onze volledig geautoma-
tiseerde hoogbouw op de Maasvlak-
te, die bijna helemaal vol staat met 
frites. Dat is eigenlijk ideaal. Heel 
effi  ciënt en heel weinig energiever-
lies. Alleen werkt geautomatiseerde 
opslag niet voor fruit. Dat kent al-
lerlei verschillende temperaturen, 
seizoenen, soorten pallets en ga zo 
maar door.’

‘Daarom hebben we gekozen voor 
een halfautomaat met verrijdbare 
stellingen, zoals je die in archieven 
ziet. Die staan normaal gesproken 
tegen elkaar aan en openen zich op 
de plek waar de heftruck moet zijn. 
Dan gaat er wel een paar honderd 
ton heen en weer, maar het mooie is 
dat dat heel weinig energie kost. 
Denk maar aan die archiefstellin-
gen, die je met zo’n draaihendel 
heel makkelijk verplaatst. Verder 
hebben we het met lopende banden 
zo georganiseerd dat de heftrucks 
vooral doen waar ze voor bedoeld 
zijn, namelijk heff en, en niet rijden. 
Ook hebben we het systeem zo in-
gericht dat een heftruck zo veel mo-
gelijk vol naar binnen gaat, maar 
ook weer vol naar buiten komt. Dat 
gaat volledig computergestuurd. 
Dankzij dat soort effi  ciency kun je 
in een dure terminal toch goedkoop 
werken.’

Een andere nieuwigheid is dat Cool 
Port naar het voorbeeld van de 
Rotterdamse containerterminals 
gaat werken met een voormeld-
systeem voor vrachtwagenchauf-
feurs die komen laden of lossen. 

‘Dat is nieuw voor de koel- en vries-
wereld, die eigenlijk nog steeds 
grotendeel een ad hoc business is. 
Een chauff eur komt aan, klopt op 
de deur ‘om even twee pallets si-
naasappels te halen’. Dat kan hier 
niet meer. De traditionele desk ‘re-

De Keizersgracht van Rotter
NIEUW  Cool Port cruciaal voor positie als eerste Europese aanloophaven 

Cool Port introduceert een aantal noviteiten in de koel- en vrieslogistiek. Foto: Paul Mertens
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

29/09 PR en #crisiscommu-

nicatie tijdens een cy-

beraanval? http://www.

nieuwsbladtransport.nl/

Events/2017/Cybercrime @

larswalder praat u bij! 

@Wes_vd_Berg 

Is the end of energy 

shipping near? 

http://bit.ly/2fa1TvS 

@LloydsList 

Ondanks de #regen een 

gezellige #HavenBBQ! #Mo-

kum #Amsterdam

@Amports 

#MobilityWeek is kicking 

off. Join the many activities 

& make sure your actions 

locally will have an impact 

globally! http://bit.

ly/1qy5sad @Bulc_EU 

Goed initiatief: @PortofAnt-

werp installeert 64 slimme 

camera’s op toegangswe-

gen @ChrisDelcroix 

Vind ook een baan in de 

spoorsector via de SpoorPro 

Vacaturebank https://jobs.

spoorpro.nl/vacatures/

@NTnl 

In Greater Bergen, you fi nd 

one of the world’s most 

innovative maritime 

commercial hubs. 

http://bit.ly/2eAYOkg  

@Investinbergen

Groei XXL DC’s Nederland 

blijft voorlopig bestaan 

volgens Buck CI. Congres 

Logistiek Vastgoed 2017 

@e3m_elich

 Vrachtwagens speelbal in 

herfststorm 

 ‘Congestiepot’ tot 1 

november open

 Kamervragen over Rastatt 

 Sandd neemt Van 

Straaten Post over 

 Rode cijfers voor APMT 

Rotterdam 

 Schiphol verwacht ruim 

10% vrachtvluchten te 

verliezen

 Terminals vanmiddag laat 

weer open

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

FEITEN EN CIJFERS
De eerste fase van Cool Port is gebouwd op een ongeveer 6 hectare 

groot stuk van de voormalige Home Terminal van containerstuwa-

door ECT.

Daarop is een koel/vrieshuis gebouwd met een capaciteit van 40.000 

pallets. 10.000 palletplaatsen zijn geschikt voor vriesopslag, de 

andere 30.000 voor koelopslag. Daarnaast is er een expeditieruimte 

van 7.500 vierkante meter met 38 dockshelters en een aparte ruimte 

voor onder meer ompakken en sorteren van fruit. Ook is er een aantal 

zogenoemde rijpingskamers.

Kloosterboer noemt geen precies investeringsbedrag, maar geeft wel 

aan dat dat boven de 40 miljoen euro ligt. Op een aangrenzend 

terrein van eveneens 6 hectare kan nog een tweede ongeveer even 

groot koel- en vriescentrum worden ontwikkeld. Dat zal binnen 

afzienbare tijd worden ontruimd door de huidige gebruiker, het Rail 

Service Center van DB Cargo. Inclusief tweede fase mikt Cool Port op 

een doorzet van zo’n miljoen pallets per jaar.

chauff eur veel sneller weer weg is. 
Tsja, het gaat in deze business nu 
eenmaal altijd om het laatste tien-
tje.’
Een volgende stap is de koppeling 
met het navigatiesysteem van de 
chauff eur. Die kan dan de klant in-
formeren dat zijn lading onderweg 
is en wanneer hij die kan verwach-
ten. Ook wat dat betreft is er in deze 
sector nog een wereld te winnen, 
vertelt Kloosterboer: ‘Als ik in Chi-
na een telefoonhoesje van tien euro 
bestel, krijg ik zes sms’jes over de 
status van mijn bestelling. Maar van 
een container met 20.000 euro aan 
bananen of sinaasappelen moet de 
klant maar afwachten wanneer die 
voor de deur staat. Dat kan natuur-
lijk eigenlijk niet meer en wij willen 
dat met tracking and tracing volle-
dig inzichtelijk gaan maken.’
Verder is het Cool Port-concept ge-
baseerd op de idee dat containers 

die er vol in gaan zo veel mogelijk 
ook weer vol vertrekken. ‘Met ge-
koeld fruit erin, met diepvries er-
uit’, zegt Kloosterboer. Daar komt 
wel wat bij kijken met een reefer-
container, want de klant wil zeker 
weten dat die schoon en reukvrij is 
en dat de koelinstallatie goed werkt. 
Daarom worden ze vooraf altijd ge-
controleerd, de zogenoemde pre-
trip inspecties, oftewel pti’s. Kloos-
terboer: ‘Maersk is nu bezig met een 
systeem dat de koelinstallatie op af-
stand volgt. Wij kunnen controle-
ren of de container onbeschadigd, 
schoon en reukloos is. De bedoeling 
is om het aantal pti’s zo fl ink te ver-
minderen, wat een forse besparing 
kan opleveren. Dat is de reden waar-
om Cool Port zo interessant is voor 
klanten. Wij kunnen voor anderen 
besparingen realiseren.’
Zoals gezegd, het project heeft een 
lange voorgeschiedenis. Een jaar of 

verhuizen. Dat is geen succes ge-
worden en Ebus heeft gebruikge-
maakt van een clausule om dat be-
lang terug te kopen. Dat heeft hij 
gedaan om vervolgens het hele be-
drijf aan Sea-Invest van Philippe 
Van de Vyvere te verkopen. Die 
heeft het onder de naam Rotterdam 
Fruits Wharf voortgezet. Ook daar 
hebben we gesprekken mee ge-
voerd, maar die wilde geen geza-
menlijke verhuizing naar Zuid.’
‘Vervolgens heeft het Havenbedrijf 
naar allerlei andere constellaties 
gekeken om de verhuizing toch 
door te laten gaan, maar het kwam 
daar niet helemaal uit. Uiteindelijk 
kreeg het idee van een Cool Port 
mede via het samenwerkingsver-
band Fresh Corridor gestalte. Dat 
bracht in beeld hoe we de koelstro-
men door Nederland het best kon-
den organiseren en waar we moe-
ten investeren om dat te versterken. 
Dat zou dan een combinatie met 
onder meer importeurs, expor-
teurs, logistieke dienstverleners en 
verpakkers moeten worden. De 
hele mix van belangen in een ge-
bouw dus. Nou, daar krijg je de 
handen niet snel voor op elkaar. 
Twee importeurs bij elkaar bren-
gen is al moeilijk vanwege verschil-
lende belangen, laat staan zo’n hele 
combinatie.’

Voortouw 
‘Dat zou tot eindeloze discussies 
leiden en toen hebben wij als Kloos-
terboer gezegd: Laat ons het voor-
touw nemen. Dan gaan wij bouwen 
en bekijken we welke partijen we 
binnenhalen. Dat zijn in eerste in-
stantie een aantal importeurs ge-
worden, waaronder Total Produce, 
dat al in een heel vroeg stadium had 
aangegeven mee te willen doen. Zo 
hebben we twee jaar geleden eigen-
lijk pas defi nitief besloten om te 
gaan bouwen, nadat we het intern 
nog een keer hadden afgewezen 
omdat we er qua rendement niet 
uitkwamen. Vervolgens hebben er 
weer allerlei varianten op tafel gele-
gen, zoals de locatie aan de oostkant 
van het ECT-terrein. Uiteindelijk 
zijn we dus aan de westkant terecht-
gekomen en eigenlijk maakt dat ons 
niet zo veel uit, als we maar toegang 
hebben tot de modaliteiten weg, 
spoor en binnenvaart.’
Tot nu toe is Cool Port volgens 
Kloosterboer een groot succes, al 
zal er nog veel werk verzet moeten 
worden om de ladingpakketten van 
alle klanten ‘in te regelen’. Dat zijn 
er al rond de tien, waarvan enkele 
hun lading het komende halfjaar in 
Cool Port zullen onderbrengen. 
Kloosterboer: De eerste was Total 
Produce, die ook echt de aanjager is 
geweest om dit allemaal te doen. 
Verder hebben we Fyff es en Schrij-
vershof en dan komen er dus nog 
een heel stel. En als we die allemaal 
hebben ingeregeld, zitten we eigen-
lijk al vol. Vandaar dat we nu al be-
zig zijn met het ontwerp voor de 
volgende fase, waarin we nog eens 
kunnen verdubbelen.’
‘Als we erin slagen om de aan- en af-
voer op een effi  ciënte manier te or-
ganiseren, bij voorkeur door veel 
met de binnenvaart te werken, dan 
heb je hier toch een gebied waar je 
misschien wel een miljoen pallets 
fruit per jaar doorheen kunt duwen. 
We zullen nooit alle import en ex-
port van koel- en vrieslading hier-
heen kunnen halen, maar je speelt 
als haven dan in elk geval je deuntje 
mee.’

rdam

De gebroeders Kloosterboer, van links naar rechts: Alex, Jack, Klaas en Johan: ‘Wij 

hebben gezegd, laat ons het voortouw nemen.’ Foto: Ries van Wendel de Joode

‘Heftrucks moeten vooral heffen, niet rijden.’ Foto: Kloosterboer

tien geleden werd al duidelijk dat de 
fruitterminal in het Merwehavenge-
bied aan de noordzijde van de Nieu-
we Maas zijn functie begon te ver-
liezen omdat het fruit meer en meer 
in containers werd aangevoerd in 
plaats van door de traditionele 
fruitjagers. Vandaar dat de gevleu-
gelde kreet ‘Het fruit naar Zuid’ op-
geld begon te doen en het idee daar-
bij was om het bestaande bedrijf 
Seabrex van Jan Ebus naar de zuide-
lijke oever te verplaatsen.
 
Versnellen 
Kloosterboer: ‘Wij hadden al inte-
resse getoond om ons op de zuide-
lijke oever te vestigen, maar konden 
niet bouwen omdat dat was voorbe-
houden aan Seabrex. We hebben 
toen bekeken hoe we dat zouden 
kunnen versnellen en hebben uit-
eindelijk een belang van 50% in Sea-
brex genomen om samen te kunnen 
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HARBOUR TOUR 
24 SEPTEMBER 
De eerste editie van deze wieler-

toertocht. Maak op de racefi ets op 

unieke wijze kennis met de Rotter-

damse haven. Met start en fi nish in 

de Waalhaven en een parcours dat 

zich uitstrekt tot Maasvlakte 2. 

• harbourtour.nl

SPOORCONGRES 2017 
28 SEPTEMBER
Tijdens dit congres laat een aantal 

verladers aan de hand van ‘best 

practices’ zien welke rol het

Nederlandse spoorgoederenvervoer 

speelt voor hun logistieke ketens en 

welke voordelen daar bij horen. 

• spoorcongres.nl

CONGRES CYBERCRIME IN 
TRANSPORT & LOGISTIEK 
29 SEPTEMBER 
De omvang van het probleem cyber-

crime staat bij iedereen scherp op 

het netvlies. Transport is met name 

kwetsbaar voor deze (nieuwe) vorm 

van criminaliteit en terreur. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

BESTELAUTO EXPO 
4 EN 5 OKTOBER 
Dit vakevenement heeft een brede 

invulling: van aanschaf van de wa-

gen zelf, tot inruil, inrichting en in-

bouw, belettering, lease en fi nancie-

ring, onderhoud, telematica en 

fl eet-managementsystemen. 

• bestelauto-expo.nl 

MOBILITEITSRAI  
19 T/M 21 OKTOBER 
RAI Carrosserie NL organiseert deze 

beurs op het gebied van transport-

materieel, werkplaatsuitrusting en 

lichte bedrijfswagens.  De beurs kan 

gezien worden als vervanger van de 

BedrijfsautoRAI.  

• raivereniging.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Een expediteur verzorgt het transport van een groot aantal 
containers inhoudende diverse materialen bestemd voor de 
(af)bouw en inrichting van vakantieresorts. De expediteur 
geeft op eigen naam voor het zeevervoer van de containers een 
eigen House Bill of Lading af, waardoor hij in de hoedanigheid 
van NVOCC’r optreedt.

Tijdens de zeereis krijgt het zeeschip motorpech en loopt het 
een haven binnen voor een noodreparatie. Door dit voorval 
blijkt al snel dat de containers niet op tijd op hun bestemming 
zullen aankomen, waardoor het risico bestaat dat de afbouw en 
inrichting van de vakantieresorts vertraging oplopen. De op-
drachtgever stelt de expediteur op voorhand aansprakelijk voor 
alle schade en kosten die hier het gevolg van zijn. Het blijkt dat 
er al gasten kamers op deze resorts hebben geboekt en bij het 
niet tijdig gereed zijn hiervan moeten deze boekingen worden 
geannuleerd. 

In de House Bill of Lading wordt verwezen naar Hague-Visby. 
Deze Hague-Visby Rules zijn opgenomen in Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek.
In Boek 8 is vastgelegd dat de vervoerder zonder vertraging 
moet vervoeren. Deze regeling is echter niet van dwingend 
recht. Er is in dit geval slechts sprake van regelend of aanvul-
lend recht.

Dit impliceert dat de vervoerder zich in de vervoerovereen-
komst of op de Bill of Lading mag vrijtekenen voor aanspra-
kelijkheid als gevolg van vertragingsschade. In de House Bill 
of Lading van de expediteur was dit inderdaad geregeld, zodat 
deze niet aansprakelijk is voor vertragingsschade.
De Hague-Visby Rules regelen niet de aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van vertraging. Daarvoor moeten we dan zijn 
bij het van toepassing zijnde nationale recht. In dit geval het 
Nederlandse recht.

Volgens de bepalingen van Boek 8 komt vertragingsschade 
voor vergoeding in aanmerking, maar alleen die schade die de 
ladingbelanghebbende lijdt doordat de goederen evenwel in ge-
zonde staat maar niet op tijd aankomen en daardoor in waarde 
of prijs zijn gedaald. Alleen deze vorm van vertragingsschade 
komt voor vergoeding in aanmerking. 

Andere schade als gevolg van vertraging, zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsstilstand, het verlies van productie of inkomen en an-
dere vormen van gevolgschade komen niet in aanmerking voor 
vergoeding.

De opdrachtgever zou bijvoorbeeld nog de kosten van het 
overladen op een ander schip en het verdere vervoer daarvan 
van de containers naar de eindbestemming kunnen reclameren, 
indien de vervoerder volgens de regels van de Hague-Visby Ru-
les aansprakelijk is, daar het schip in dit geval door motorpech 
niet verder kon varen en dit al voor en bij aanvang van de reis 
onzeewaardig was. De ladingbelanghebbende zal dit feit wel 
dienen te bewijzen.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Vertragingsschade

Feature
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RAMPENLOGISTIEK  Veel improviseren en weinig coördinatie vooraf

Karel Doorman naar 

Nederlandse militairen delen drinkwater uit aan de lokale bevolking op Sint Maarten. Foto: ANP

Elk land bereidde zich op zijn eigen 

manier voor op de aanstaande ramp.

FOLKERT NICOLAI

Rampen stellen de logistiek 
steeds weer voor problemen 
waarbij het op improvisatie aan-
komt. Sint Maarten is er een goed 
voorbeeld van.
 
Je kunt niet zeggen dat Nederland 
Sint Maarten, zijn zusterland in het 
Koninkrijk, in de steek heeft gela-
ten. Bijna één hele euro per Neder-
lander bracht de nationale inzame-
lingsactie van het Rode Kruis op. 
Dat lijkt helemaal niks, maar voor 
de 40.000 eilanders is 13,3 miljoen 
euro per hoofd van de bevolking 
toch maar mooi een bijdrage van 
330 euro, waarmee je je voor even in 
leven kunt houden en je huis kunt 
beginnen te repareren. De Neder-
landse regering gaat dit bedrag nog 
ruimschoots verhogen, door directe 
hulp te verlenen.
Op dit ogenblik is ‘Zr. Ms. Karel 
Doorman’ onderweg naar het door 
de superorkaan ‘Irma’ getroff en ei-
land, om meer voedsel, water, vuil-
niswagens, bouwmateriaal en hek-
werk te brengen. Het schip, dat 
meedeed aan de oefening Northern 
Coast in de Oostzee, brak zijn deel-
name af om koers te zetten naar het 
Caribisch gebied. Eerder had de Ne-
derlandse Marine al de kleinere 
schepen ‘Zr. Ms. Zeeland’ en de ‘Zr. 
Ms. Pelikaan’ naar de regio gestuurd 
om getroff enen van eerste levens-
behoeften te voorzien.
Dat is, zoals iedereen in de logistiek 
weet, een lastige klus, omdat infra-
structuur meestal niet werkt en de 
distributie van hulpgoederen vaak 
wordt bemoeilijkt door plaatselijke 
‘factoren’, zoals bewapende bendes 
die erop uit zijn de lading te stelen 
en voor grof geld op de markt te 
brengen. Het laatste is op Sint 
Maarten ook gebeurd. De reactie 
van Nederlandse kant was dat de 
distributie van deze lading door de 
hulpverleners werd beveiligd door 
het leger.

Sportrepen
Zo werden op 15 september leden 
van het twaalfde Infanteriebataljon 
van het Luchtmobiel Regiment Van 
Heutsz naar het eiland gevlogen. Ze 
hadden ook producten als maïs, 
rode bieten, melk, pasta, sportre-
pen, blikgroente, zeep en tandpasta 
bij zich. In totaal heeft Nederland 
circa 550 militairen op Sint Maarten 
gestationeerd, die er onder meer 
voor zorgen dat supermarkten on-
der beveiliging weer konden wor-
den geopend.
Irma was een ongekend brute tropi-

sche cycloon in het Atlantische 
stormseizoen 2017. De storm, van 
de buitencategorie 5, ontstond op 
30 augustus in de buurt van de 
Kaapverdische Eilanden en was 
ruim te voorzien, al was het pad er-
van niet geheel voorspelbaar. Dui-

delijk was wel dat zulke orkanen, 
waarin windsnelheden van 300 kilo-
meters per uur kunnen worden be-
reikt, vaak een spoor van verwoes-
ting aanrichten op de Bovenwindse 
Eilanden, de grote eilanden in het 
Caribisch Gebied, zoals Cuba, His-

paniola en Puerto Rico en de zuide-
lijke delen van de Verenigde Staten.
De Nederlandse reactie – beter ge-
zegd: de voorbereidingen om de ef-
fecten van de orkaan te bestrijden – 
lijkt adequaat te zijn geweest. De 
vraag is altijd of het beter had ge-

kund. In Frankrijk bijvoorbeeld 
vraagt men zich hardop af of hulpin-
stanties voldoende hebben geanti-
cipeerd op de logistieke problemen 
die zich zouden voordoen als Irma 
over de Franse eilanden, zoals 
Saint-Barthélemy, misschien Marti-

NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 SEPTEMBER 2017



Feature 19

Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam

Postbus 200,  3000 AE  Rotterdam 

T.  01o 280 10 00   F. 010 280 10 05

nieuwsbladtransport.nl

DRUK

© 2016 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

010 280 10 16, customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   

F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   

F. 010 280 10 05

mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

MANAGING DIRECTOR
joan.blaas@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

   havens, maritiem en spoor

folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

   wegvervoer, binnenvaart en economie

john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie

tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart, lijnvaart en offshore

VORMGEVING
edward ouwerkerk

barry hage

erik straver

studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 
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(ASSISTENT) TRANSPORT-
PLANNER CONTAINERS
Gezocht wordt naar een enthou-

siaste schakel tussen de klant en 

de vervoerders. Beschik je over 

een fl exibele instelling en ben je 

betrouwbaar en servicegericht 

versterk dan het team. 

VTO Dubbeldam B.V. 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam 

PLANNER 
(TRANSPORT & SUPPLY) 
In deze functie als planner is het 

de bedoeling dat je over de gehele 

keten heen kijkt en op basis 

daarvan de planning van het 

transport verzorgt. 

Duynie Group 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Alphen aan den Rijn 

LOGISTIC TEAMLEAD 
Heb jij ervaring opgedaan binnen 

een logistieke (productie/food) 

omgeving, maar ben je nu klaar 

voor een tweede stap in je 

carrière? 

Intersnack Nederland B.V. 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Hardinxveld-Giessendam 

PLANNER TRANSPORTEN 
In deze functie geef je op 

mensgerichte wijze leiding aan 

chauffeurs. Om samen te komen 

tot de realisatie van operationele 

doelstellingen en het plannen van 

effi ciënte transportroutes van 

afvalstromen door voornamelijk 

Nederland, Duitsland, België en 

Frankrijk.

Van Gansewinkel Groep 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Maarheeze 

TEAMLEIDER 
Medio 2017 opent XPO de vierde 

nieuwe locatie in korte tijd, in 

Mijdrecht. In dit distributiecen-

trum verricht XPO de logistieke 

activiteiten voor een nieuwe grote 

retailer op de Nederlandse markt. 

XPO Logistics 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Mijdrecht 

VESSEL PLANNER 
Het inplannen van containers 

vraagt om creatieve oplossingen; 

dit kun jij als geen ander. 

Samskip
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

VACATURES

nieuwsbladtransport.nl/vacatures

‘KAREL DOORMAN’ PARAAT
In het rampgebied rondom Sint Maarten zijn drie 

marineschepen actief. De ‘Zr. Ms. Zeeland’ (P841) is 

een lichtbewapend patrouilleschip met een lengte 

van 107,9 meter en een maximale breedte van 16 

meter, dat gestationeerd is in het Caribisch 

gebied. Het schip, van de zogenoemde Holland-

klasse, werd na oplevering door Damen Schelde 

Naval Shipbuilding, in 2010 gedoopt, maar kwam 

pas in augustus 2013 in de vaart.

De ‘Zr. Ms. Pelikaan’ (A804) is een ondersteunings-

schip (65,4 x 13,2 meter), dat onder meer te hulp 

schoot na de aardbeving van 2010 in Haïti.

De ‘Zr. Ms. Karel Doorman’ herinnert ons aan het 

tweede en laatste vliegkampschip dat voor de 

Koninklijke Marine heeft gevaren. De moderne 

‘Karel Doorman’ is echter een zogenoemd ‘joint 

logistic support ship’ met een lengte van 204,7 

meter, waarvan het casco op de werf van Damen 

in het Roemeense Galati in 2011 te water werd 

gelaten. Het werd in april 2015 in dienst genomen.

Over de aanschafprijs van de ‘Karel Doorman’, 

vernoemd naar de schout-bij-nacht die in 1942 in 

de Javazee met de ‘Hr. Ms. De Ruyter’ ten onder 

ging, is veel te doen geweest. De kosten liepen 

aanhoudend op en kwamen uiteindelijk op ruim 

400 miljoen euro uit. Het schip werd in maart 

2014 in Vlissingen gedoopt.

Chauffeur Mickey
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

I.T.T.O. B.V.
Heesch

Rechtbank Oost-Brabant

Schers Transporten Beringe V.O.F.
Beringe

Rechtbank Limburg

P & S Transport En Trading B.V.
Spijkenisse

Rechtbank Rotterdam

Sky Koerier Nederland
Maarssen

Rechtbank Midden-Nederland

Internationaal Transportbedrijf 
C. Visser BV
Vuren

Rechtbank Gelderland

Europa Belgium SA
Nijvel

Rechtbank Nijvel 

FeditransS BVBA
Scherpenheuvel

Rechtbank Leuven

FAILLISSEMENTENSint Maarten

nique en Gouadeloupe, en Saint-
Martin, het noordelijke deel van het 
met Nederland gedeelde eiland, zou 
razen.

Plunderingen
In de Franse pers werden bijvoor-
beeld berichten verspreid over plun-
deringen in Marigot, de hoofdstad 
van Saint-Martin. Winkels zouden, 
voorzover ze nog overeind stonden, 
zijn leeggeroofd. Eerst ging het om 
eerste levensbehoeften als water, 
crackers en fruit, maar daarna ook 
om elektronica en auto’s die door be-
wapende bendes werden buitge-
maakt. ‘De mensen vechten op straat 
om wat er over is’, luidde een com-
mentaar. In Hôtel Flamboyant in 
Marigot zouden toeristen onder be-
dreiging met wapens zijn beroofd 
van geld en kostbaarheden.
Nederland zou dit, aldus nog steeds 
een deel van de Franse media, bij 
voorbaat al beter hebben aangepakt. 

Of dit helemaal waar is, kun je be-
twijfelen, want er is bij gebrek aan 
feiten als gevolg van communicatie-
problemen een forse verspreiding 
van ‘fake news’. Maar het is wel vrij 
zeker dat de Nederlandse krijgs-
macht zich redelijk heeft voorbereid 
op de onzekere gebeurtenissen die te 
gebeuren stonden. Frankrijk was vrij 
laat met de verdubbeling van zijn 
troepenmacht, daags na Irma, van 
1.100 naar 2.200 soldaten op het 
noordelijke deel van het eiland.
Wat wel min of meer vaststaat is dat 
het aan goede coördinatie tussen 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland heeft ontbroken. Elk 
van deze landen – ook in Europa 
naaste buren – bereidde zich op ei-
gen manier op de aanstaande ramp 
voor. Ze hadden samen kunnen zor-
gen voor een enorme partij zoetwa-
ter voor de getroff en eilanden en, 
waarom niet, voor een fl inke aan-
voer van sportreepjes en maïs. Er 

was ook niets op tegen geweest om 
samen voor handhaving van de orde 
te zorgen, waar dat maar nodig was. 
Saint-Martin was dan misschien tij-
delijk ook de (sous)préfecture van 
Sint Maarten geweest, of, omge-
keerd, Philipsburg de tijdelijke 
hoofdstad van het hele eiland.

Verweer
De drie landen haastten zich te be-
nadrukken dat er wel degelijk coör-
dinatie had plaatsgevonden. ‘Het is 
niet het moment voor polemiek’, 
verweerde de Franse premier, Édou-
ard Philippe, zich nadat Irma zich 
van de Bovenwindse Eilanden ver-
wijderde in de richting van Florida. 
Londen kwam snel met een reactie. 
Het land werkt nauw samen met de 
Fransen en de Nederlanders om de 
puinhoop op de getroff en eilanden 
op te ruimen, zei een woordvoerder 
van premier Theresa May. Het kalf 
was toen al verdronken.
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20 De Marge

Europarlementariër Wim van de 
Camp (CDA) in Nederlands Vervoer.

We zijn het zat dat 
bedrijven op Cyprus 
een brievenbus 
hebben en hier met 
Bulgaarse chauffeurs 
werken.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

For Brutus is an honorable man (derde bedrijf, tweede scène 
Julius Caesar, William Shakespeare). Hoe eerbiedwaardig is die 
andere William, premier Marlin van Sint Maarten? Hij zwaaide 
koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk na hun 
bezoek aan het door Irma zwaar getroff en eiland uit op Prin-
cess Juliana International Airport en stak hun, toen ze in het 
vliegtuig zaten, een fi guurlijke dolk in de rug.

De Nederlandse hulpverleners, hoofdzakelijk mariniers, had-
den, dixit William Marlin, erbij gestaan en toegekeken hoe 
klootzakken op zijn eiland winkels en burgers ‘in the wake of 
the storm’ beroofden. Er ging zelfs, mogen we de heer Marlin 
geloven, een applausje op van de mannen en vrouwen die zijn 
landgenoten zojuist hadden bevoorraad met water en voedsel 
en nu, kennelijk met instemming, aanschouwden dat schurken 
zich meester maakten van goud, zilver en de magnetron van 
oma.

Waar waren de ordetroepen van de heer Marlin zelf? Waar was 
de heer Marlin? Stond hij er ook bij en keek hij toe hoe Neder-
landse hulpverleners geen poot uitstaken (dixit Marlin) toen 
‘looters’ hun slag sloegen? Wat heeft Marlin überhaupt gedaan 
om zijn eiland, en oma, en haar magnetron, op de orkaan voor 
te bereiden? Dit zal wel weer uit dikke rapporten moeten blij-
ken, die in de komende jaren van de Haagse drukpersen zullen 
rollen. Daarin zal ook de beschuldiging van de ‘right honorable 
gentleman’ Marlin worden belicht dat hulpverleners het, na 
gedane arbeid, verder allemaal wel best vonden.

Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje – we hebben 
allemaal een reusachtige ereschuld aan de Caribische eilanden, 
die stuk voor stuk als ‘hub’, draaischijf, voor de slavenhandel 
fungeerden. Het is volkomen waar wat premier William Marlin 
impliceert: de Nederlanders en de Fransen waren op zijn eiland 
ooit de ‘looters’. Dat moet ook worden erkend, maar het helpt 
niet erg als je deze troefkaart in de huidige tijd, met nieuwe 
akelige stormen op komst, blijft uitspelen.

Het is veel beter om je samen op de toekomst voor te bereiden. 
De klimaatsverandering, die zelfs Donald Trump niet meer 
helemaal kan ontkennen, zal de Bovenwinden de komende 
decennia niet sparen. Zorg er dus voor, geachte William Marlin, 
premier van het land Sint Maarten, dat je je eigen zaken op 
orde krijgt. Op Nederlandse hulp kun je rekenen, en op die van 
de Fransen ook. Take that. 

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Take that

.

dat
prus 

met
feurs Verkeer en Waterstaat heeft 

de bouw van de nieuwe gro-
te sluis bij IJmuiden opge-
nomen in de Plan-studiefase 
van het Meerjarenprogram-
ma Infrastructuur en Trans-
port (MIT). Dat betekent 
dat de kans dat de sluis 
wordt gebouwd sterk is toe-
genomen.
Het project was al opgeno-
men in de Verkenningsfase 
van het MIT, dat een waslijst 
van projecten bevat, die mo-
gelijk ooit worden uitge-
voerd. De Amsterdamse Havenge-
meenschap heeft het afgelopen jaar 
een zeer intensieve lobby gevoerd 
om het project, dat van cruciaal be-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Grote kans op sluis IJmuiden
17 september 1997

een sluis van vijfhonderd 
meter lang. De bouw vergt 
een investering van naar 
schatting achthonderd mil-
joen tot een miljard gulden 
en zal enkele jaren in beslag 
nemen. Het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat heeft 
zich door het Bestuurlijk 
Platform van de Amster-
damse havenregio laten 
overtuigen dat de sluis een 
‘essentiële ondersteuning 
van het Masterplan voor de 
regio vormt’. Dit enkele ja-

ren geleden gelanceerde plan be-
helst het streven om de Amster-
damse haven nieuw leven in te 
blazen.

lang voor de toekomst van de Am-
sterdamse haven wordt geacht, in 
de vervolgfase te krijgen.
Het project voorziet in de bouw van 

Verschillen tussen logistiek en vast-
goed zijn er ook. Kom met het idee 
een weg, spoorlijn of nieuw kanaal 
aan te leggen en burgerinitiatieven 
weten het decennia tegen te hou-
den. Ministers bijten hun tanden 
erop stuk. Kondig in Brabant de 
bouw van een nieuw dc aan en het 
blijft rustig. 
Nou is enige relativering wellicht op 
zijn plaats. Wie in Brabant al te fel 
demonstreert tegen logistiek vast-
goed krijgt waarschijnlijk als alter-
natief een megavarkensstal in zijn 
achtertuin. Met alle ellende die dat 
met zich meebrengt. Dat wil nie-
mand.
Tilburg zet, nu steeds meer kavels 
zijn uitgegeven, nadrukkelijk in op 
de herontwikkeling van brown-
fi elds, vertelde de verantwoorde-
lijk wethouder mij vorige week. 
Kijk eens naar die stallen, zou ik 
zeggen. Sloop ze, bouw logistiek 
vastgoed en je hebt direct tevreden 
buren. De boer gaat in het magazijn 
werken en de huizen in de omge-
ving worden meer waard. Naast 
bol.com wonen is hip! Zo komen 
logistiek en vastgoed elkaar steeds 
weer tegen. 

MELS DEES

Tijdens het congres Logistiek 
Vastgoed sprak hoofdredacteur 
Mels Dees onderstaande column 
uit.
 
Gevraagd naar de verschillen en 
overeenkomsten tussen logistiek en 
vastgoed moet ik denken aan mijn 
eerste ontmoeting met David Hart 
van DHG. ‘Als ik het goed begrijp,’ 
begon ik, ‘koop je een stuk land 
waarop aardappelen staan, legt er 
wat betonplaten op en vervolgens is 
het tien keer zoveel waard.’ Het was 
even stil, toen keek David me aan en 
zei: ’Je moet natuurlijk wel het goe-
de stuk grond kopen.’
Ik haal dit aan, omdat de vastgoed-
sector in feite een fi nancieel-econo-
mische branche is. Het gaat bij vast-
goed immer om geld, om de waarde 
of om bruto aanvangsrendement, 
om huurpenningen en, goed, ook 
om beheer – maar dan vooral de 
kosten ervan. 
Over wat er in een pand gebeurt 
wordt eigenlijk niet zo veel gepraat 
in het Vastgoed. Cuno van Steenho-
ven, voormalig directievoorzitter 

van DTZ–Zadelhoff , wilde nog wel-
eens waarschuwen voor de gevaren 
van een gebouwd huurcontract: dat 
is een pand dat zó op de eerste ge-
bruiker toegesneden is dat het niet 
meer verhuurbaar blijkt als die ge-
bruiker vertrekt. Denk aan een 
brouwerij of een varkensstal. Daar 
zet je morgen niet een dc van Zalan-
do in.
Omgekeerd spreken logistieke par-
tijen juist heel veel over het vast-
goed waarin ze opereren. Modern 
vastgoed kan helpen de operatione-
le kosten te verlagen, door effi  ciën-
ter te werken. Effi  ciënt betekent: 
goed bereikbaar, multimodaal, goe-
de Europese verbindingen, arbeids-
krachten om de hoek, geschikt voor 
robotisering en groot, vooral heel 
erg groot.

Brabant
Wie grote dc’s wil zien, kan in Bra-
bant zijn hart ophalen. Het is net als 
bij containerschepen: wat 20 jaar 
geleden als groot gold, is nu klein. 
Of denk aan de vrachtwagens die 
groter zijn geworden. Varkensstal-
len zijn ook groter geworden, maar 
dat terzijde.

CONGRES  Logistiek en vastgoed komen elkaar steeds weer tegen

Varkensstallen worden, net als distributiecentra, steeds groter. 

Goede grond

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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